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1. Meri-Lapin ratsastajat ry. on vuonna 2001 perustettu ratsastusseura. Tuemme kaikentasoisia ratsastajia
kilpailun ja laadukkaan valmennuksen merkeissä. MeLaRa toimii Meri-Lapin Hevospalvelun tiloissa.
Palkitsemme jäseniämme kilpailuiden järjestämisestä ja muista talkootöistä talkoopassimerkinnöillä.
Seuramme jäsenet kilpailevat järjestämissämme seurakilpailuissa MeLaRa Cupissa koulu- ja
esteratsastuksessa juniorit ja seniorit omissa sarjoissaan. Uutuutena tänä vuonna järjestetään ns. KuningasCup, jossa kaikki kilpailevat samassa sarjassa ja eniten osakilpailupisteitä kerännyt ratsukko voittaa koko
cupin. Tarkemmin tietoa myöhemmin! Lisäksi palkitsemme kaikki alue- ja kansallisissa kilpailuissa
menestyneet ratsukot valmennuspörssipisteillä, joita saa käyttää seuran järjestämissä valmennuksissa.
Kaikki palkitsemiset suoritetaan seuran pikkujouluissa vuoden lopussa. Seuraa Foorumista ilmoittelua!
Virallisena tiedotusvälineenä niin tuntitoimintaa, valmennuksia, heppakerhoa kuin muutakin seuran
toimintaa koskevissa asioissa käytämme internet-sivujamme: www.melarat.net (Foorumi). Siellä on
ilmoitukset perutuista tunneista, tulevista tapahtumista jne.
Pahoittelemme, että sivujen päivitys on ollut jäljessä, nyt alkavat sivut olemaan taas ajan tasalla.
2. Jäsenhinnat 2012
Täysjäsenhinta
Perheenjäsenhinta

47,00 €
25,00 €

3. Heppakerho
Heppokerho on taas vauhdissa vetäjinä toimivat Nuori Suomi-ohjaajakurssin käyneet Sanna Lahdenperä ja
Riikka Saukonoja. Pienten ja isompien ryhmien erikseen. Heppakerhon toimintaan voit tutustua tarkemmin
erillisestä esitteestä MeLaRa:n sivuilta. Heppakerho pääsääntöisesti joka viikonloppu, foorumissa
ilmoitetaan perumiset.
4. Kilpailukausi 2012
Uusi kilpailukausi on lähtökuopissa. MeLaRa järjestää aluelupakoulutuksen lauantaina 28.1.2012.
Koulutuksesta vastaavat Pia Posti (alue-estetuomari ja kansallinen steward) ja Kristiina Rauma
(aluekoulutuomari).
Koulutus on pakollinen kaikille ensimmäistä kertaa aluelupaa haluaville, eikä kertaus ole pahitteeksi
muillekaan!
Kilpailulisenssien hinnat kaudelle 2012:
Kansallinen A-lisenssi
Kansallinen C-lisenssi
Aluelisenssi
Hevosen vuosimaksu

150,00 €
50,00 €
20,00 €
30,00 €

Kaikki kilpailuluvan haluavat ilmoittakaa 28.1. mennessä Krisselle tallilla tai tekstarilla puh. 045-1241660 tai
s-postilla kristiina.rauma@pp.inet.fi
Lisenssimaksulaput tulostetaan koulutuksen jälkeen ja omansa saa tallilta tai sähköpostitse.
Seurakisakausi aloitetaan maaliskuussa, tarkemmin lähempänä.

5. Valmennukset
Valmennuskausi aloitetaan tänä viikonloppuna 20.-22.1. Raul Kaunan valmennuksella. Ilmoittautumiset
tallin seinälle tai Katariinalle.
Katariinan viikkovalmennukset jatkuvat normaaliin tapaan. Kouluryhmissä muutamia vapaita paikkoja, ota
yhteyttä Katariinaan. Esteryhmiin erilliset ilmoittautumiset viikoittain.
6. Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunnan järjestäytymiskokous pidetään alkuvuonna. Kaikki halukkaat ja kilpailutoiminnasta
kiinnostuneet mukaan! Seuraa ajankohta Foorumista.
Varmistetut kilpailut:
29.4.
aluetason estekisat
7.-8.7.
aluetason estekisat
Suunnitteilla:
10.-11.3.
huhtikuu
toukokuu
17.6.
18.-19.8.
syyskuu
lokakuu

seuratason este- ja koulukisat
seurakisat
seurakisat
aluetason koulukisat
seuratason este- ja koulukisat
aluekisat
aluekisat

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA!
Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

