SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE JOULUKUU 2015

SRL YLEISTÄ

Syyskokouksen materiaalit
Ratsastajainliiton syyskokouksen 22.11. tarkastetut materiaalit on julkaistu liiton nettisivuilla:
www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/liittokokous_2015

Ratsastuksen Reilu Peli
Ratsastajainliiton Reilu Peli -työryhmä laatii parhaillaan aihetta käsittelevää työkirjaa mm. seurojen ja
tallien toiminnan tueksi. Reilun Pelin tiimoilta on myös valmistumassa opinnäytetyö vuodenvaihteeseen
mennessä.
Liiton nettisivuilla on nyt julkaistu lomake, johon voi esittää Reiluun Peliin liittyviä huomioita. Mahdolliset
ratkaisua vaativat tilanteet tuodaan Reilu Peli -työryhmän edelleen arvioitavaksi. Reilun Pelin huomiot saa
jättää nimettöminä, mutta lomakkeella vastaajaa kehotetaan jättämään omat yhteystietonsa.
Lisätietoja ja linkki lomakkeelle: www.ratsastus.fi/reilu_peli
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JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

Vuoden 2016 jäsenkortit
o
o
o
o
o
o
o

Vuoden 2016 jäsenkortit postitetaan vuoden toisen Hippos-lehden mukana maaliskuun puolivälissä
jäsenmaksunsa alkuvuodesta maksaneille täysjäsenille.
Lehtiajon jälkeen maksaneet sekä perhejäsenet saavat korttinsa erikseen maaliskuun loppupuolella.
Maksaneet Green Card -jäsenet saavat kortin myös maaliskuun aikana.
Merkintä kilpailuluvasta tulee korttiin, jos sen maksusuoritus on kirjautunut jäsenrekisteriin ennen
kortin painoon menoa. Merkintä kortissa ei ole oleellinen, sillä KIPA tarkistaa kilpailukelpoisuuden.
Jäsen saa yhden kortin vuoden aikana.
Maksukuitti kelpaa tositteeksi jäsenyydestä kortin saapumiseen asti.
Jäsenkortin mukana on myös jäsenetu ratsastustarvikeliike Horzeen.

Vapaaehtoinen lisävakuutus
o
o
o
o
o

Lisävakuutuslasku (12 € vuonna 2016) lähetetään automaattisesti kaikille jäsenille jäsenkortin
mukana.
Vapaaehtoinen lisävakuutus kattaa liiton perusjäsenvakuutusta laajemmin ratsastukseen liittyviä
tapaturmia.
Vuonna 2015 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa maaliskuun 2016
loppuun asti edellyttäen, että jäsen maksaa jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä.
Vuoden 2016 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen
tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

Vinkkilista vuodenvaihteeseen
Liiton toimiston väki on koonnut yhteen vuodenvaihteen tärkeän infon seurojen jäsenille. Vinkkilista on
pdf-muodossa, ja sen voi lähettää sellaisenaan omalle jäsenistölle. Välitättehän tietoa eteenpäin seurassa.
Vinkkilistan linkki:
www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr
ucture/92694_Vuodenvaihteen_muistilista_jasenille.pdf
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Sähköinen seuratiedote uudistuu
Uusi vuosi tuo uusia asioita myös seuratoimintaan. Sähköinen seuratiedote muuttaa muotoaan ja
ulkonäköään. Seuratiedotteen lisäksi liitto tulee lähettämään jäsentiedotteita myös suoraan
henkilöjäsenille.
Nyt on hyvä hetki muistuttaa jäseniä yhteystietojen päivittämisestä. Useat sähköpostitehtävän haltioille
lähetetyt viestit palautuvat takaisin lähettäjälle. Toivomme jäsensihteerien käyvän aktiivisesti läpi kaikki
rekisteriin merkityt sähköpostitehtävät ja poistamaan listalta ne henkilöt, jotka eivät enää halua aktiivisesti
tiedotteita Ratsastajainliitosta ja tarkistamaan, että viestejä haluavilla olisi ajantasainen yhteystieto
rekisterissä. Ohjeet sähköpostitehtävän lisäämiseen henkilölle ja sähköpostitehtävien raportin
tulostamiseen löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/jasensihteeri-info.
Ratsastusseurojen jäsenillä on myös itse mahdollisuus päästä näkemään ja päivittämään omia
jäsentietojaan (osoite, puhelinnumero, sähköposti) ja tulostamaan omat avoimet laskunsa extranetin
kautta. Linkki Extranettiin: https://rekisteri.sportti.fi/sso/userinfo.php. Extranetin linkki kannattaa lisätä
seuran nettisivuille ja omiin jäsentiedotteisiin.
Tiedotamme tiedotuksen muutoksista tarkemmin alkuvuodesta.

Seurojen yhteystietolomake
Seurojen yhteystietolomake tulee palauttaa Ratsastajainliittoon mahdollisimman pian, kun kysytyt
yhteyshenkilöt (puheenjohtaja, jäsensihteeri, rahastonhoitaja) ovat ensi vuodelle tiedossa, viimeistään
31.1.2016 mennessä. Lomake palautetaan, vaikkei yhteyshenkilöihin tulisi muutosta, toimessaan jatkavien
henkilöiden osalta nimet riittävät. Lomake palautetaan osoitteeseen jasensihteerit@ratsastus.fi.

Joulun paras lahja - ratsastusseuroilla mahdollisuus tukea lasten ja nuorten harrastamista
Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastuksen
tukemiseksi on tarjonnut iloa ja elämyksiä koko syksyn ajan. Hanketta jatketaan ensi vuonna yhdessä
Pelastakaa Lapset ja Parasta Lapsille -järjestöjen kanssa.
Ratsastajainliitto on perustanut yhdessä Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n kanssa lahjoituslippaan, jonka
kautta kuka tahansa voi tukea vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastusta. Lahjoituksia voi tehdä
seuran nimissä, yksityishenkilönä tai anonyymisti. Lahjoitukset käytetään yksinomaan vähävaraisten lasten
ja nuorten ratsastusharrastustoimintaan.
Keskittäkää seuranne joululahjat yhteiseen hyvään! Hankkikaa aineeton lahja, jolla voitte auttaa lasten ja
nuorten ratsastusharrastusta. Hankittuanne lahjan voitte lähettää vastaanottajalle sähköisen kortin tai
antaa tulostetun kortin.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lahjoita_lapselle
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Lahjaksi ratsastusseuran jäsenyys
Ratsastajainliiton seurapalvelutiimi on työstänyt seurojen jäsenhankinnan avuksi ns. lahjajäsenyyspaketin.
Se sisältää infon lahjan antajalle, lahjakorttipohjan sekä jäsensihteerille palautettavan liittymislomakkeen.
Lahjaksi annettu jäsenyys on hyvä keino saada seuraan mukaan ratsastajien tukijoukot ja ne ikuiset
jahkailijat, jotka periaatteessa haluaisivat liittyä, mutta eivät koskaan muista . Jäsenyys on varmasti
mieleinen lahja myös harrastuksen juuri aloittaneille, niin lapsille kuin aikuisillekin.
Voitte välittää alla olevan linkin takaa löytyvän materiaalin jäsenistöllenne, jäsensihteereitä on ohjeistettu
erikseen asian tiimoilta. Painettuja esitteitä voi myös tilata seuran käyttöön veloituksetta osoitteesta
sari.siltala@ratsastus.fi.
Toivottavasti tämä piristää seuranne jäsenhankintaa ja tuo helpotusta moneen lahjapulmaan!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/lahjaksi_ratsastusseuran_jasenyys

Seuratuki 2016 – haku käynnissä 18.12. saakka
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen.
Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa sekä
mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille.
Seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuki) hakuohjeet 2016 on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön
sivuilla:
www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.ht
ml?lang=fi
Seuratukea haetaan sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi. Sähköisen haun jälkeen hakemus
tulostetaan ja lähetetään postitse opetus- ja kulttuuriministeriöön.
Vuonna 2015 kaksivuotista tukea saaneet seurat tekevät toisen vuoden hankehakemuksensa samalla
tavalla Seuraverkossa. Tämän lisäksi hakija täyttää "Raportointilomakkeen" hankkeen ensimmäisen vuoden
toiminnan kuvaamisesta.
HUOM. Ratsastusseurat saavat sparrausapua kehittämishankkeiden tekoon liiton Ninalta,
nina.kaipio@ratsastus.fi tai liikunnan aluejärjestöiltä. Hakemusten suunnittelu ja teko kannattaa aloittaa
hyvissä ajoin ja hakuohjeet tulee lukea huolellisesti. Erityistä huomioita tulee kiinnittää seuratuen
painopisteisiin ja tavoitteisiin, hankkeiden sisällöllisiin tekijöihin (laatu, laajuus ja vaikuttavuus) sekä muihin
hakuohjeissa mainittuihin seikkoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee valtionavustuspäätökset
huhtikuun loppuun 2016 mennessä.
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Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke: seurat ja tallit mukaan tekemään hyvää!
Ratsastajainliitto käynnisti vuonna 2014 hyväntekeväisyyshankkeen vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa
olevien lasten ja nuorten mukaan saamiseksi lajin pariin. Hankkeen tavoitteena on nostaa
kokonaisuudessaan 300 lasta ja nuorta hevosen selkään vuosien 2014–2016 aikana. Hanketta toteutetaan
yhteistyössä Hope, Parasta Lapsille ja Pelastakaa Lapset -järjestöjen kanssa.
Etsimme nyt liiton jäsentalleja ja -seuroja, jotka haluavat olla mukana hankkeen kevätkaudella. Talli/seura
sitoutuu lapsen tai nuoren harrastuksen mahdollistamiseen tarjoamalla ratsastuksen alkeiskurssin (10
ratsastuskertaa) ja mahdollisesti muuta lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa (esimerkiksi
hevoskerhotoiminta). Talli/seura saa hyväntekeväisyystoiminnastaan valtakunnallista näkyvyyttä sekä liiton
tarjoaman taloudellisen tuen (50 % alkeiskurssin hinnasta). Osallistuminen on lapsille ja nuorille ilmaista.
Nyt on hyvä mahdollisuus olla mukana tekemässä hevosen kanssa hyvää!
Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/hyvantekevaisyys_haku

Ratsastuksen Sinettiseurahaku alkaa tammikuussa
Sinettiseuratoiminnan tarkoituksena on kannustaa ja kehittää lasten ja nuorten seuratoimintaa. Kaiken
toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras. Olisiko sinun ratsastusseurastasi Sinettiseuraksi?
Ratsastuksen Sinettiseurahaku alkaa jälleen tammikuussa. Tutustu uudistuneisiin Sinettikriteereihin ja ota
haaste vastaan! Ratsastuksella on tällä hetkellä 27 lasten ja nuorten toiminnan huippuseuraa ympäri
Suomen. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat

Hyvässä Seurassa Horse Show’hun
Osallistuiko seurasi/tallisi/ystäväporukkasi syksyllä Porsche Horse Show’n Hyvässä Seurassa -kampanjaan?
Nyt kaipaamme palautettanne: missä onnistuimme, missä olisi kehitettävää, mitä odotuksia on ensi
vuodelle jne.
Ottakaa osaa Horse Show’n ja liiton teettämään kyselyyn. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan
lippupaketti ensi vuoden Porsche Horse Show’hun (2 lippua perjantain 21.10.2016 avajaisnäytökseen).
Kyselyyn voi vastata 31.12.2015 saakka.
Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/hyvassaseurassa
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Apassionatan uuden esityksen ryhmäetu
Euroopan suosituin hevosshow Apassionata tuo Helsinkiin uuden Peilin lumous -esityksen, joka nähdään
Hartwall Arenalla neljä kertaa 30.–31. tammikuuta 2016.
Ja nyt iloisia uutisia kaikille ratsastusseuralaisille. Tänäkin vuonna 20 ryhmälipun tilauksesta saa 2 lippua
ilmaiseksi! Lisäksi voit ostaa omat lippusi suoraan tämän seuratiedotteen kautta – viimeksi Apassionatan
näki Suomessa 24 000 suomalaista ja suositut tallivierailupaketit ovat jo lähes loppuunmyytyjä, joten
kannattaa toimia nopeasti.
Apassionatan luova tiimi pyrkii tähtäämään vuosi vuodelta korkeammalle luomalla uuden tarinan ja
sovittamalla hevosnumerot näyttämölle uudella tavalla: yleisö pääsee todistamaan ratsastustaidetta sen
kaikkein korkeimmalla tasolla. Esimerkiksi Magian varjot -osiossa Doma Vaquera -ratsastuksen mestarit
ohjaavat huomaamattomin signaalein tulisia espanjanhevosia. Sielunkuiskaajat-numerossa tummenneen
areenan valtaa lauma suurenmoisen valkoisia hevosia. Upeat portugalilaishevoset ilahduttavat yleisöä
esittämällä täydellisesti synkronoidun katrillin, halliten vaativimmatkin harjoitukset: passagen, piaffen,
levaden ja erittäin vaativan capriolen. Tulevassa esityksessä nähdään myös majesteettisia friisiläisiä,
temperamenttisia menorquinan hevosia sekä paljon muita hevosrotuja lumoavissa numeroissa.
Osta lippusi uuteen Apassionataan tästä

KUNTOLIIKUNTA

Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutuksia keväällä
Liikkuva Ratsastaja -hankkeessa koulutetaan oheisliikunnan ohjaajia, jotka voivat innostaa ja ohjata lapsia,
nuoria ja aikuisia oikeanlaisen oheisliikunnan pariin. Ohjaajan käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit,
jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa koulutuksen käynyt, liikunnasta
innostunut henkilö.
Seuraava koulutustilaisuus järjestetään Helsingissä 18.1. Ilmoittautuminen koulutukseen on alkanut.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=2A6AA543D1EDB0718C30E71D61D89952
HUOM. Liikkuva Ratsastaja -koulutuksen II-osa valmistuu keväällä. Jatkokoulutuksessa perehdytään
erityisesti ohjaajana toimiseen ja käytännön harjoituksiin.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/liikkuva_ratsastaja
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Kouluttaudu ratsastuksen kuntotestaajaksi
Ratsastuksen kuntotestaajakoulutuksen osa 1 järjestetään Helsingissä 2.2. klo 10–17. Koulutus on
tarkoitettu liikunta-alan ammattilaisille (fysioterapeutti, liikunnanohjaaja tms.), joilla on vahva kokemus
ratsastuksesta. Kuntotestaaja voi valmistuttuaan toimia mm. Kuntohaasteen kuntotestaajana.
Ratsastajan Kuntotesti® on kuntotestikokonaisuus, joka on jaettu kolmeen osaan:
1. Aerobisen kunnon mittaaminen
2. Tasapainon sekä lihasvoiman mittaaminen
3. Liikkuvuuden mittaaminen
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=DD4D574C976B481D5AD160B940EBF3D3

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailukalenteri 2016
3-5-tason kilpailukalenterit on pitkälti vahvistettu alkavalle kaudelle. Esteratsastuksen syyskauden
aikatauluja vielä järjestellään. Järjestäjiä pyydetään täydentämään kilpailun tietoihin mitä luokkatasoja
tullaan tarjoamaan sekä mille kohderyhmille. Sarjakilpailusäännöt julkaistaan vuodenvaihteeseen
mennessä.

Kouluohjelmiin muutoksia
o
o
o

FEI lasten joukkueohjelma – uusiutuu
poistuu: Helppo B:2, Vaativa A:3, ponien kenttä 93, ponien kenttä 97, CCI/CIC 98, Inter 2
special
uusia: Talent rata = Helppo C EB Special

Painettua kouluohjelmavihkoa ei enää tehdä, vaan ohjelmat on ladattavissa ja tulostettavissa
nettisivuiltamme. Ohjelmien harjoittelua helpottavan tussitaulun voi hankkia Sporttikaupasta:
www.sporttikauppa.fi/kauppapaikat/ratsastajainliitto/
Ohjelmat: www.ratsastus.fi/kouluohjelmia
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Kilpailujen järjestäjät: kutsujen laatiminen
Kilpailujärjestelmää on tarkennettu luokkien tasojen osalta. Jatkossa luokat on määritelty, kuten kilpailutkin
tasoittain. Luvat vaaditaan luokan tason mukaan, 1-tason luokkaan osallistuakseen tulee olla vähintään Elupa, 2-tason luokkaan vähintään D-lupa, 3-5-tasojen luokkiin B/A/C-lupa ja KV-luokkiin KV-lupa.
Luokat merkitään kutsuun tasomerkinnöin. Lajisääntöjen liitteenä oleviin kilpailutasokuvauksiin on lisätty
sallitut luokat ja vaaditut luvat. Tämä tieto määrittää vaadittavan kilpailuluvan sekä tulevat rankingpisteet.
Esimerkiksi 120 cm luokka on 3-taso, vaaditaan A-lupa.
Jatkossa samassa kilpailutapahtumassa voidaan järjestää eri tasojen luokkia esim. 2-tason ja 3-tason
luokkia. 1-tason luokkia, eli luokkia joihin voi ilmoittautua E-luvalla, ei voi yhdistää 2-5-tason
kilpailukutsuun, vaan nämä täytyy vielä toistaiseksi laittaa erilliseen 1-tason kutsuun. Tämä johtuu
maksupalvelusta, joka edellyttää, että osallistuvien hevosten vuosimaksut on maksettu.
Kilpailunjärjestäjän opassivuille lisätään joulukuun aikana mallikutsut este- ja koulukalentereihin, lisätietoja:
http://kilpailuopas.ratsastus.fi/
Kilpailun taso (Kipan alasvetovalikossa) määräytyy ylimmän luokkatason mukaan. Lisäksi järjestäjän tulee
rastia muut tarjolla olevat luokkatasot.

Kilpailulupien myöntäminen ja sääntökoulutus
SRL:n ohjeet kilpailulupien myöntämisestä löytyvät täältä:
www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat/kilpailulupien_myontaminen
Sääntökoulutusmateriaalit päivitetään nettisivuillemme tammikuun alkuun mennessä. Sääntökokeita ei
pääsääntöisesti enää tehdä.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kilpailusaantokoulutus

HEVOSEN HYVINVOINTI JA HEVOSTAIDOT

Kysely hevosen hyvinvoinnista hevosenomistajille ja alan ammattilaisille
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus kerää tietoa hevosten pitoon ja hevosten kouluttamiseen liittyvistä
näkemyksistä.
Olisimme erittäin kiitollisia, jos mahdollisimman moni hevosenomistaja, ratsastuksenopettaja, -ohjaaja ja
valmentaja osallistuisi kyselyyn ja siten auttaisi meitä lisäämään tietoa hevosten koulutukseen liittyvistä
näkemyksistä ja käytännöistä Suomessa.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia aikaa. Kyselyyn voi osallistua 30.12.2015 asti.
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Kyselyyn pääsee seuraavien linkkien kautta:
Hevosenomistajat: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66077/lomake.html
Hevosalan ammattilaiset: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66072/lomake.html
Lisätiedot ja kysymykset: Tuulia.appleby@helsinki.fi tai lotta.armfelt@helsinki.fi

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Toimihenkilökoulutukset:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

19. - 20.12.2015 III-koulutuomarikurssi
9. - 10.1.2016 IV-koulutuomarikoulutus
16.1.2016 Tuomariston puheenjohtajaseminaari, lisenssikoulutus esteratsastuksen A-, B- ja C-PJ
tuomareille ja ratamestarit
19. - 20.1.2016 365-valmentajatapaaminen, Ypäjä
23.1.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Jyväskylä
24.1.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, stewardeille ja ratamestareille, Seinäjoki
29. - 31.1.2016 Valmentajakoulutus, taso I, jakso 2, Ypäjä
29. - 31.1.2016 IIIK-I skaalantarkistus koulutuomareille Amsterdam
1- 3.2.2016 II-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, Vierumäki
13. - 14.2.2016 V-koulutuomarikoulutus, Ypäjä
13.2.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille ja -stewardeille, Järvenpää
21.2.2016 IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus, Vaasa
23. - 25.2.2016 Herve Godignonin valmennusklinikka
23. - 25.2.2016 II tason valmentajakurssi, 1. jakso KV-osio este, Ypäjä
28.2.2016 C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki
11. - 13.3.2016 Valmentajakoulutus, taso I, jakso 3, Ypäjä
19.3.2016 Kouluratsastuksen stewardikurssi, Hyvinkää
21. - 23.3.2016 II tason valmentajakurssi, 2. jakso, Vierumäki

Muut tapahtumat:
o
o
o
o
o
o
o

12.12.2015 Valmentaudu tavoitteellisesti, Paimio
10.1.2016 Sääntökoulutus kilpailijoille, Riihimäki
17.1.2016 Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Helsinki
23.–24.1. Stewardikurssi, Hyvinkää
7.2.2016 Sääntökoulutus kilpailijoille, Riihimäki
7.2.2016 Lännenratsastuksen sääntökoulutus, Riihimäki
13.2.2016 Hevosen hyvinvointikiertue, Järvenpää
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o
o
o
o
o

27. - 28.2.2016 Kilpailujen järjestäminen sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki
27.2.2016 Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki
28.2.2016 Estetuomareiden ja ratamestareiden ATU- ja Equipe-koulutus, Riihimäki
12.3.2016 ESRAn kevättapaaminen, risteily Tallinna
21.5.2016 Valtakunnallinen hevostaitomestaruus, Perho

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

ALUEET TIEDOTTAVAT

ESRAn alueella tapahtuu alkuvuonna 2016:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10.1.2016 Sääntökoulutus kilpailijoille, Riihimäki, Koulu- ja esteratsastus sekä valjakkoajo
17.1.2016 Sääntökoulutus kilpailijoille, Hyvinkää
17.1.2016 Hevoskerhon ohjaajan peruskurssi, Helsinki, Husö
23.–24.1.2016 Stewardikurssi, Hyvinkää
7.2.2016 Sääntökoulutus kilpailijoille, Riihimäki, Koulu- ja esteratsastus
7.2.2016 Sääntökoulutus kilpailijoille, Riihimäki, lännenratsastus
13.2.2016 Hevosen hyvinvointikiertue, Järvenpää
13.2.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille ja -stewardeille, Järvenpää
27.2.2016 Kilpailujen järjestäminen sekä kanslia- ja tulospalvelukoulutus, Riihimäki, Kipa, Equipe ja
ATU
27.2.2016 Turvallisuuspäällikkökoulutus, Riihimäki
28.2.2016 C-puheenjohtajatuomarikurssi, Riihimäki
28.2.2016 Estetuomareiden ja ratamestareiden ATU- ja Equipekoulutus, Riihimäki
12.3.2016 ESRAn kevättapaaminen, risteily Tallinna

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/etela-suomi

Keski-Suomen alueella tapahtuu:
o

23.1.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Jyväskylä

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/keski-suomi
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Itä-Suomessa tapahtuu:
o

17.1.2016 Hevosen hyvinvointikiertue, Mintti Rautioahon luento, Siilinjärvi

Alkuvuodesta on tulossa useita hyviä Pohjois-Savon Liikunnan järjestämiä seuratoiminnan koulutuksia,
suosittelemme!
Lisätiedot: www.ratsastus.fi/ita-suomi

Lounais-Suomessa tapahtuu:
o

12.12.2015 Valmentaudu tavoitteellisesti -päivä, Paimio

Kevään toimihenkilökoulutukset:
o
o
o
o
o

5.3.2016 C-puheenjohtajatuomarikurssi,
5.3.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille
12.3.2016 IV ja IVK koulutuomareiden lisenssikoulutus, Salo
19.3.2016 Kouluratsastuksen stewardikurssi
2.4.–3.4.2016 Estetuomarikurssi

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/lounais-suomi

Pohjanmaalla tapahtuu:
o
o

24.1.2016 Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Seinäjoki
21.2.2016 IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus, Vaasa

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Pohjois-Suomessa tapahtuu:
o

28.2.2016 Hevosen hyvinvointikiertue, Tuire Kaimion luento, Oulu

Lisätiedot: www.ratsastus.fi/pohjois-suomi

Ratsastajainliiton aluejaostot toivottavat rauhallista joulun aikaa ja menestystä tulevalle vuodelle!
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AJANKOHTAISTA

Liiton toimiston joululoma
Ratsastajainliiton henkilökunta on joululomalla 24.12.2015–6.1.2016 välisen ajan. Tänä aikana toimisto on
kiinni. Toimisto suljetaan tiistaina 23.12. klo 15.00 ja avataan jälleen torstaina 7.1. klo 9.00.

Rauhallista joulua kaikille!

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy tammikuussa.
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