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Kisakausi vauhtiin
Talven hiljaisemman ajan jälkeen kisakausi alkaa päästä mukavaan vauhtiin. Seurakisoja on jo tämän vuoden
puolella ollutkin ja maaliskuun alussa vuorossa on kauden ensimmäinen aluekisa. KuRatin
seurakisakalenteria ryhdytään vähitellen hahmottelemaan ja hallitus kokoontuu suunnittelemaan tulevaa
toimintaa. Helmikuun alussa sain käydä vastaan ottamassa KuRatin osuuden Lucia-tapahtuman tuotosta.
Suuret kiitokset vielä Anniinalle seuran edustamisesta! Toivotaan, että seuralle löytyy reipas edustaja
tänäkin vuonna.
:) Mape
Hallitus kaipaa uutta vahvistusta
Kurikan Ratsastajien vuosikokouksen esityslistalla on muun muassa toimintasuunnitelman ja talousarvion
käsittely sekä uuden hallituksen valitseminen. Erovuoroisia ovat Henna Rankila (ei käytettävissä), Sirja KoskiLaulaja ja Hanna Lohikoski sekä vuosittain valittava puheenjohtaja. Hallitukseen tarvitaan siis ainakin yksi
uusi jäsen, joten toivottavasti innokkaita löytyy vuosikokouksessa. Kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja
nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Vuosikokousmateriaalit päivitetään nettisivuille ennen kokousta ja
kokouspäivä ilmoitetaan heti, kun ajankohta on varmistunut.
Aluecup 2012
Tänä vuonna Pohjanmaan aluecupeissa kilpaillaan pikkucup ja isocup. Esteratsastuksessa pikkucup kisataan
tasolla 90-100cm ja isocup 100-115cm, kouluratsastuksessa pikkucup helppo B-tasolla ja isocup helppo Atasolla. Kurikan Ratsastajat on maksanut sarjakilpailumaksun, joten seuraa edustavilla ratsukoilla on
osallistumisoikeus cupeihin.
Suomenhevoscup tekee paluun alueen kilpailukalenteriin ratsastajien toivomuksesta. Suomenhevoscup
muodostuu este- ja kouluratsastuksen osakilpailuista ja cupissa sijoittuakseen ratsukon tulee osallistua
molempiin lajeihin. Suomenhevoscupissa kilpaillaan esteillä 80-90cm ja kouluratsastuksessa helppo Btasolla. Cup- ja muut aluekilpailusäännöt löytyvät alueen nettisivuilta materiaalisalkusta.
Kipan seurakilpailukalenteri on avattu
Kipan seurakilpailukalenteri on nyt avattu ja kalenterista löytyy jo kilpailuja. Suurimmalla osalla käytössä on
vasta päivämäärät, osalla myös kutsut. Seurakilpailukalenteri: http://kipa.ratsastus.fi
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/kilpailutiedotteet/101/0/seurakilpailut_kipaan
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan 2012 on ilmestynyt
Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on päivitetty tämän vuoden koulu- ja esteratsastussääntöjen
mukaiseksi. Opas sisältää keskeisimpiä kohtia, ja ne on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman helposti

luettavaan muotoon. Kaikkia lajeja koskevien sääntöjen lisäksi mukana on olympialajeja koskevia
lajikohtaisia sääntöjä. Opas on luettavissa / tulostettavissa SRL:n sivuilta http://www.ratsastus.fi Materiaalitsivulta. Opasta saa tilata SLU:n Sporttikaupasta hintaan 5 e/kpl+posti- ja toimituskulut.
Tarvetta sääntökoulutukselle?
KuRat järjestää tarvittaessa kevään aikana sääntökoulutuksen, jossa on mahdollisuus suorittaa alueluvan
sääntökoe. Koulutukseen voivat ilmoittautua myös muut kiinnostuneet päivittämään sääntötuntemustaan.
Koulutustarpeen kartoittamiseksi mahdollisia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan seuran sähköpostiin
posti@kurikanratsastajat.net.
Kaisa on Pohjanmaan uusi aluesihteeri
Pohjanmaan uusi aluesihteeri on Kaisa Kujala. Hänet tavoittaa maanantaista keskiviikkoon klo 8.00-16.00
puhelimitse 050 3666689 ja sähköpostitse kaisa.kujala@ratsastus.fi.
Aluevalmennettavien kuivaleiri Vaasassa
Aluevalmennettavien kuivaleiri järjestetään Vaasan Tropiclandiassa lauantaina 10.3. Kuivaleiri on tarkoitettu
kaikkien lajien aluevalmennettaville ja tilaisuus on avoin myös muille alueen poni- ja junioriratsastajille.
Kuivaleiri sisältää koulutusta mm. säännöistä ja liikunnallisia aktiviteetteja kylpylässä sekä mukavaa
yhdessäoloa. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Hinta: kuivaleiri aluevalmennettaville 35 €, muille
45 € (sis. ruokailun ja lipun kylpylään). Muu koulutus (avoin kaikille) hinnoitellaan erikseen ohjelmaan.
Ilmoittautumiset 2.3. mennessä aluesihteeri Kaisa Kujalalle kaisa.kujala@ratsastus.fi.
Aluevalmennukset on koottu nyt samaan kalenteriin, johon voidaan mahdollisuuksien mukaan päivittää
myös valmennusten alustavat aikataulut ja ryhmät. Katso valmennuskalenteri:
http://www.ratsastus.fi/alueet/pohjanmaan_alue/valmennus
Estetuomarikoulutus uusille tuomareille
Pohjanmaan Ratsastusjaosto järjestää estetuomarikoulutuksen 31.3.-1.4. Paikka on vielä avoin. Kouluttajana
toimii Anu Tuomi. Koulutus on tarkoitettu uusille estetuomareille ja se antaa oikeuden harjoittelun jälkeen
anoa estetuomarioikeudet. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.
Kurssille on tuotava mukanaan kilpailusääntöjen yleinen osa ja esteosa (KS I ja III). Säännöt voi ladata SRL:n
nettisivuilta materiaalisalkusta. Niihin etukäteen tutustuminen on suotavaa. Kurssille osallistujan alaikäraja
18v. Osallistujilta toivotaan kokemusta kilpailutoiminnasta.
Erilainen hevosyritys -koulutus Seinäjoella
Etelä-Pohjanmaaan Hevosalan koulutushanke järjestää torstaina 15.3. klo 17.30 Seinäjoen Elinkeinotalolla
(os. Huhtalantie 2) Erilainen hevosyritys -koulutuksen, joka on tarkoitettu kaikille hevosyrittäjille ja yrittäjäksi
aikoville. Ohjelmassa ProAgria Etelä-Pohjanmaan Kari Kallioniemen esitys tuotteistamisesta
hevosyrityksessä, ryhmätöitä sekä hevosyrittäjien puheenvuorot (myyntihevoset, Sanna Lahdensuo ja
hevosten kuntoutuskeskus, Stall Biskop). Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset hankevetäjille puhelimella
tai sähköpostiin ma 12.3. mennessä projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657,
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Seinäjoella luento Eläinkommunikaatiosta
Lakeuden Henkinen seura ry järjestää Maiccu Kostiaisen luennon "Eläinkommunikaatio - hiljaisen viisauden
voima" Seinäjoella maanantaina 5.3. Järjestötalolla (Kauppakatu 1, 2, krs). Kahvitus alkaa klo 17.45 ja luento
klo 18.30. Luennon hinta on 10 e. Luennon kohderyhmää ovat kaikki eläinten kanssa tekemisissä olevat.
Viestintä urheiluseurassa -koulutuksia
Pohjanmaan liikunta ja urheilu järjestää Viestintä urheiluseurassa -koulutuksen Kauhajoella 17.4. klo 18 ja
Seinäjoella 26.4. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia urheiluseuran viestinnän muotoja. Koulutuksessa
käsitellään seuran sisäistä ja ulkoista viestintää esimerkkien avulla. Osallistujat laativat lisäksi omaan
seuraansa suunnitelmaa viestinnän toteuttamisesta. Ilmoittautuminen Kauhajoelle viimeistään 5.4. ja
Seinäjoelle 13.4. Hinta 34 €/hlö, kouluttajana Katariina Haapasaari. Lisätietoja www.plu.fi.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
24.-26.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
3.-4.3. Helsinki Horse Fair -messut, Helsinki
3.-4.3. Veikko Heikkilän valmennus, Myrkky
4.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, aluecup 1)
5.3. Eläinkommunikaatio - hiljaisen viisauden voima, Seinäjoki
10.3. Aluevalmennettavien yhteinen kuivaleiri, Vaasa
10.3. Kouluratsastuskisat, Jalasjärvi
11.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (halli)
12.3. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myrkky
15.3. Erilainen hevosyritys -koulutus, Seinäjoki
16.-17.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Alavus
17.-18.3. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
19.3. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myrkky
24.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli)
25.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus po, sh)
26.-27.3. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
31.3.-1.4. Estetuomarikurssi, paikka avoin
31.3. SRL:n viestintäfoorumi, Helsinki
5.-6.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
6.4. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Lapua
8.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (halli)
14.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (hallimestaruus nh, jun, sen)
14.4. Tyylituomarien lisenssikoulutus, Ilmajoki
15.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
15.4. Esteratsastuskilpailut, Jalasjärvi
17.4. Viestintä urheiluseurassa -koulutus, Kauhajoki
20.-22.4. Esteratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
20.-22.4. SRL:n kevätkokousviikonloppu, Tampere
20.-22.4. Hevoset – Hevosalan ammatti- ja harrastemessut, Tampere
26.4. Viestintä urheiluseurassa -koulutus, Seinäjoki
28.-29.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Ypäjä
29.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Myrkky (halli, aluecup 2, sh-cup 1)
Iloista kevään odotusta!

