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Hiphei,

kiitokset vielä kaikille Finnderby-retken osallistujille, kivaa oli! Ettei aika tulisi pitkäksi, niin kovasti jo pukkaa 
seuraavaa tapahtumaa. Hirnahdus 2012 -tapahtuma järjestetään sunnuntaina 8.7. Myllykylän 
Käräjäkentällä, Moljakan hevosuittolassa ja Käräjävuoren harjoitusradalla. Sääennusteet lupaavat 
aurinkoista ja lämmintä keliä, joten tulossa on mukava kesäinen hevostelupäivä.

Vielä ehtii ilmoittautua mukaan kisaamaan aikuismestaruuksiin tai avoimiin seuraluokkiin – sekä tietysti 
myös hevostarvikekirppikselle ja keppihevoskisaan. Talkooväkeä toivotaan vielä lisää mukaan iloiseen 
joukkoomme :) Jos et pääse kisapäivänä paikalle, niin etukäteen voi esim. leipoa kanttiiniin tai osallistua 
ratakökkään lauantaina. Nähdään Hirnahduksessa!

:) Mape

Hirnahdus 2012 ja Pohjanmaan aikuismestaruuskilpailut

Kurikan Ratsastajat ry järjestää yhteistyössä Kurikan Hevosystävien kanssa Hirnahdus 2012 -tapahtuman 
sunnuntaina 8.7. Myllykylän Käräjäkentällä kilpaillaan Pohjanmaan aikuismestaruuksista ja lisäksi avoimissa 
seuraluokissa 70-90cm sekä Moljakassa kisataan perinteiset hevosten SM-uinnit.  Aikuismestaruuksien ja 
seuraluokkien kutsu Kipassa, viimeinen ilmoittautumispäivä 3.7. 

Oheisohjelmassa mm. keppihevoskisat ja hevostarvikekirppis (koulun pihalla klo 10-16). Hevostarvikekirppis 
järjestetään peräkonttikirppistyyliin entisen koulun pihassa. Kirppikselle toivotaan ennakkoilmoittautumista 
tekstiviestillä 050-5279025. Keppihevoskilpailuun ilmoittautuminen kentän kanttiiniin 8.7. klo 14 mennessä, 
osallistua voi omalla tai lainakeppihevosella. Innokasta kökkäväkeä tarvitaan erilaisiin tehtäviin, 
ilmoittautumiset seuran sähköpostiin. Erityisesti kaivataan junnuja, sennuja ja keppihevosia mukaan 
kepparikisaan sekä innokkaita leipureita :)

Ohjelmassa:
10-16 Hevostarvikekirppis peräkonttikirppistyyliin, Myllykylän entisen koulun piha
10.30 Kouluratsastus Pohjanmaan aikuismestaruus, Myllykylän kenttä
11.30 Poniratsastusta, Moljakan uittoallas, uintikisojen ajan
12-13 Hevosten uintikisa, Moljakan uittoallas
n. 13 Hevosella kärryistä ajoa avustajan kanssa, Käräjävuoren harjoitusrata
13.30 Esteratsastus Pohjanmaan aikuismestaruus, Myllykylän kenttä
14.30 Keppihevoskilpailu, Myllykylän kenttä
15- Esteratsastusta, Myllykylän kenttä (seuraluokkia 70-90cm)

Toimihenkilöt:
Kilpailujen johtaja Sirja Koski-Laulaja
Koulutuomari Pirjo Tammela
Estetuomari Kristiina Peltonen
Ratamestari Maria Rikala



Joukkuemestaruuksiin osallistujia?

Pohjanmaan alueen joukkuemestaruudet ratsastetaan 11.8. Ylistarossa (este) ja 18.8. Kauhajoella (koulu). 
Saadaanko KuRatilta tänäkin vuonna joukkueet molempiin lajeihin? Esteillä taso 90, 100 ja 110cm, koulussa 
helppo B ja helppo A. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua seuran sähköpostiin. Seura maksaa joukkueiden 
lähtömaksut mestaruusluokissa.

Tutustumisretki kenttäkisoihin

Niinisalossa ratsastetaan kansalliset kenttäkisat 14.-15.7. ja mukana nähdään myös KuRat-ratsukoita. Koulu- 
ja rataestekokeet lauantaina, maastoesteet sunnuntaina. Tervetuloa tutustumaan kenttäkisoihin ns. 
omatoimiretkellä: kisapaikalle matkataan kimppakyydeillä, ruokailut itsenäisesti kisapaikalla, 
Kankaaanpäässä tai mökillä. Kisapaikalla lajin ja kisajärjestelyjen esittelyä, myös uintimahdollisuus. Hyvä ja 
halpa mökkimajoitus (sauna, suihku, sisävessa sekä grillaus- ja keittomahdollisuudet) varattuna pe-su, 
tiedustelut ja ilmoittautumiset maria.rikala(at)netikka.fi.

Kilpailukutsuja

Tervetuloa Kurikan Ratsastajien järjestämiin Pohjanmaan alueen aikuisratsastajien mestaruuskilpailuihin 
Kurikkaan sunnuntaina 8.7. kello 10.30 alkaen. Kilpailupaikkana on Myllykylän ratsastuskenttä.

Aikuismestaruusluokat:
Luokka 1, Helppo B K.N. Special 2009, avoin aikuismestaruudesta kilpaileville ratsastajille sääntöjen mukaan
Luokka 2, 50/70cm, arv. AM5, avoin aikuismestaruudesta kilpaileville ratsastajille sääntöjen mukaan

Seuraluokat:
Luokka 3, 70cm arv. 367.1 (A1/A2), avoin kaikille
Luokka 4, 80cm arv. 367.1 (A1/A2), avoin kaikille
Luokka 5, 90cm arv. 367.1 (A1/A2), avoin kaikille

Erityismääräykset
1. Osallistujalla tulee olla jonkin seuran jäsenyys (luokissa 1-2 jonkin Pohjanmaan alueen ratsastusseuran 
jäsenyys tai Green Card). Aluekilpailulupaa ei tarvita, ja kilpailuasuksi riittää siisti ratsastusasu.
2. Kaikki ilmoittautumiset ti 3.7.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen posti@kurikanratsastajat.net 
(vastauskuittaus lähetetään). Aikuismestaruuden esteluokassa valinnainen korkeus 50cm tai 70cm, muista 
ilmoittautuessasi mainita, kumman korkeuden haluat hypätä. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vain 
seuraluokkiin.
3. Maksut aikuismestaruusluokissa: ilmoittautumismaksu 6e + lähtömaksu 6e /ratsukko/luokka. Maksut 
seuraluokissa: ilmoittautumismaksu 5e + lähtömaksu 5e/ratsukko/luokka, jälki-ilmoittautumismaksu +4e. 
Maksut maksetaan kilpailupaikalla kansliaan.
4. Lähtöjärjestys julkaistaan seuran nettisivuilla www.kurikanratsastajat.net perjantaina 6.7.
5. Enintään kaksi lähtöä/hevonen. Hevosella tulee olla voimassaoleva rokotus SRL:n sääntöjen mukaan.
6. Aikuismestaruuksissa palkitaan molemmissa lajeissa kolme parasta aluemestaruusmitaleilla. Lisäksi 
palkitaan erikoispalkinnolla paras yhdistetty tulos.
7. Palkintoina ruusukkeet ja aikuismestaruuksissa mitalit.
8. Tuomari koululuokassa Pirjo Tammela ja esteluokissa Kristiina Peltonen, ratamestari Maria Rikala ja 
kilpailujen johtaja Sirja Koski-Laulaja, puh. 050-3660830.
9. Kilpailut ovat osa Hirnahdus 2012 -tapahtumaan, jonka Kurikan Ratsastajat järjestää yhteistyössä Kurikan 
Hevosystävien kanssa. Myllykylän ratsastuskisojen lisäksi Moljakassa kisataan perinteiset hevosten SM-
uinnit. Oheisohjelmassa mm. keppihevoskisat ja hevostarvikekirppis. Lisätietoja Kurikan Ratsastajien 
nettisivuilta.
10. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.



Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 22.7. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Puomi/ristikko, arv. A.0.0
Luokka 2, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 60-70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 5, 90/100/110cm, arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset 12.-19.7. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net, muista 
kertoa, jos ratsastat ponilla. Luokassa 5 valinnainen estekorkeus, mainitse ilmoittautuessasi, minkä 
korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä.

• Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi kilpailla enintään 20cm pienemmässä luokassa, johon se 
on kuluvalla kaudella korkeimmillaan osallistunut. Esim. 80cm-luokkaan osallistunut ratsukko saa 
kilpailla 60cm ja suuremmissa luokissa.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko 
voi hypätä samass luokassa kaksi korkeutta. Virallista kilpailuasua ei vaadita, mutta turvakypärä on 
pakollinen.

• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Anna Puska, p. 0400-625686.

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 29.7. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Perusmerkin kouluohjelma 1997, avoin kaikille
Luokka 2, C-merkin kouluohjelma 1997, avoin kaikille
Luokka 3, B-merkin kouluohjelma 2010, avoin kaikille
Luokka 4, A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille

• Ilmoittautumiset 19.-26.7. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

mutta turvakypärä on pakollinen. Luokassa 1 kannusten käyttö ei ole pakollista.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa 

mahdollisten peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Anna Puska, p. 0400-625686.



Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä lauantaina 4.8. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Ristikko, arv. A.0.0
Luokka 2, 50-60cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 3, 70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80-90cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 5, 100/110cm, arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset 25.7.-1.8. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net, muista 
kertoa, jos ratsastat ponilla. Luokassa 5 valinnainen estekorkeus, mainitse ilmoittautuessasi, minkä 
korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä.

• Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi kilpailla enintään 20cm pienemmässä luokassa, johon se 
on kuluvalla kaudella korkeimmillaan osallistunut. Esim. 80cm-luokkaan osallistunut ratsukko saa 
kilpailla 60cm ja suuremmissa luokissa.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko 
voi hypätä samass luokassa kaksi korkeutta. Virallista kilpailuasua ei vaadita, mutta turvakypärä on 
pakollinen.

• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Janni Yli-Vainio, p. 040-7389269.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

Tulevia kisoja:
12.8. Gymkhana-kisat Myllykylässä
19.8. Seurakoulukisat Myllykylässä
26.8. Seuraestekisat Myllykylässä
5.9. Seuraestekisat Myllykylässä
15.9. Seuraestekisat Myllykylässä (seuramestaruus)
23.9. Seurakoulukisat Myllykylässä (seuramestaruus)
7.10. Seuraestekisat Myllykylässä
14.10. Seurakoulukisat Myllykylässä

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

4.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
8.7. Pohjanmaan aikuismestaruuskilpailut ja Hirnahdus 2012 -tapahtuma, Kurikka
8.7. Hevosten match show, Jalasjärvi
15.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Korsnäs 
22.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
28.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Veteli (aluecup 2)
28.7. Maastoponiagility-kilpailut, Kokkola
28.-29.7. Luonnollista hevosmiestaitoa, Alavus
29.7. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
4.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka



5.8. Kansalliset esteratsastuskilpailut, Uusikaarlepyy (noviisisarja 8, aluecup 5)
5.8. Kenttäratsastuksen aluekilpailut, Alavus (aluemestaruus)
11.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (joukkuemestaruus)
12.8. Gymkhanakisat, Kurikka
18.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (joukkuemestaruus)
19.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Vaasa
19.8. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
26.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka

Menestyksekästä kisakesää ja leppoisaa laidunkautta!


