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Takkeja ja tapahtumia
Kisakausi on vasta aluillaan, mutta toiminnan suunnittelu täydessä vauhdissa. Helmikuun alussa ehdittiin jo
pitää kilpailujärjestelmäkoulutus, johon saapui varsin mukavasti osallistujia. Toivottu ensiapukurssi sen
sijaan jouduttiin perumaan, kun osallistujia ei tullut tarpeeksi. Mutta ei hätää, yritetään myöhemmin
uudestaan, jos löytyy sopiva ajankohta. Eli nyt kaikki EA1-kurssista kiinnostuneet esittämään
aikatoivomuksia KuRatin fb-ryhmässä olevaan kyselyyn.
Seuraavaksi ohjelmassa on vuosikokous palkitsemisineen, maaliskuussa järjestetään jouhikorukurssi ja
huhtikuussa mahdollisesti jonkinlainen yhteisretki Tampereen hevosmessuille. Kesäkuussa retkeillään IR:n
kanssa Finnderbyyn ja heinäkuussa pidetään Myllykylässä 2-tason estekisat. Jos 1-tason kisojen suhteen on
toiveita, niin nyt on hyvä hetki kertoa niistä, sillä kisapäivät sovitellaan kalenteriin, kun uusi hallitus
järjestäytyy vuosikokouksen jälkeen. Ja tottahan 1-tason kisoja voidaan pitää vaikka heti, jos on innokkaita
järjestäjiä. Seuravaatteitakin ollaan taas tilaamassa, muista varata omasi!
:) Mape
Kurikan Ratsastajien vuosikokous
Kurikan Ratsastajien vuosikokous pidetään perjantaina 27.2. klo 18 Mapen luona (Jyräntie 128, Kurikka).
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa hallituksen kokoonpano. Erovuoroisia
ovat Maria Rikala (käytettävissä), Anna Puska (käytettävissä) ja Janni Yli-Vainio (käytettävissä). Hallitustyöstä
kiinnostuneet saavat lisätietoja nykyiseltä hallitukselta. Vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Parhaat 2014.
Kokousmateriaalit julkaistaan nettisivuilla viimeistään kokousviikolla.
Seuravaatteita tilattavissa
Seuravaatteita on toivottu ja nyt on mahdollista tilata collegetakki tai -housut Kurikan Ratsastajat
-brodeerauksella. Takin mallina Clique Basic Cardigan Ladies ja housujen Clique Basic Pants,
värivaihtoehtoina tummansininen harmaalla brodeerauksella ja harmaa tummansinisellä brodeerauksella.
Takin hinta 25e ja housujen 20e, lunastetaan ennakkotilausten mukaan kisojen kanttiinista. Tilaukset 8.3.
mennessä posti@kurikanratsastajat.net. Merkitse selvästi tilaajan nimi, tilattava tuote, koko ja väri.
Naisten vetoketjullisessa collegetakissa vetoketju edessä ja taskuissa, resori helmassa ja hihansuissa.
Taskussa kuminauhapidike kännykälle/ musiikkilaitteelle. Kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella
aukko kuulokejohtoa varten, koot 34/XS-42/XL. Unisex resorilahkeiset verkkahousut sivutaskuilla.
Kiristysnauha vyötäröllä, lahkeensuissa kuminauhakiristys. Sopii hyvin sekä miehille että naisille, koot XS3XL. Hinta 20e. Saman merkin huppari s-koossa nähtävänä ja sovitettavana vuosikokouksessa.
Jouhikorukurssi Kurikassa
Kurikan Ratsastajat järjestää jouhikorukurssin sunnuntaina 29.3. klo 13 alkaen. Kouluttajana Ida Huolman.
Hinta jäsenille 10e, muille 15e (sis. tarvikkeet ja pientä purtavaa). Ilmoittautumiset 22.3. mennessä seuran
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net. Mukaan mahtuu enintään 15 osallistujaa, jäsenet etusijalla.

Aluecupit alkavat – seuramaksu maksettu
Pohjanmaan aluecupit käynnistyvät esteratsastuksessa maaliskuussa ja kouluratsastuksessa huhtikuussa.
KuRat on maksanut aluecupien seuramaksun siten, että kaikki halukkaat voivat osallistua cupeihin.
Muistakaa, että ratsastajan tulee myös erikseen ilmoittautua aluecupiin, lisätietoja alueen nettisivuilla,
katso säännöt ja aluecupinfo.
Hevonen voimavarana -hevosharrastusilta Vaasassa
Vaasan yliopiston auditoriossa (Opistokatu 1, Vaasa) järjestetään torstaina 19.2. klo 18-21 Hevonen
voimavarana -hevosharrastusilta. Tilaisuuden järjestävät Muscles Sue-yhtymä, Ladies Black Stallion,
Meritähti talli, Team Amini, Vaasanseudun ravirengas ry ja SRL Pohjanmaa.
Illan tarkoituksena on koota hevosalan toimijoita, raviharrastajia ja ratsastajia, alan ammattilaisia, tutkijoita
ja päätöksentekijöitä kuulemaan ja keskustelemaan alan ajankohtaisista kysymyksistä, tulevaisuudesta ja
yhteistyömahdollisuuksista osana seutukunnallista kehitystyötä. Pohdinnassa on myös hevosen merkitys
alueellisena vetovoimatekijänä ja hevosalan yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus. Toisena
asiakokonaisuutena tarkastellaan hevosharrastusta, hevosen omistamisen kysymyksiä, uhkakuvia ja
mahdollisuuksia.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
19.2. Hevonen voimavarana -hevosharrastusilta, Vaasa
21.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (halli)
27.2. Kurikan Ratsastajien vuosikokous, Kurikka
1.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
7.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Seinäjoki
7.3. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus (skaalantarkastus), Oulu
7.-8.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Perho
7.-8.3. Banmästarkurs på svenska, Kimito
8.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (halli, aluecup 1)
14.-15.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
14.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Lapua (halli)
14.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Ilmajoki
22.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
28.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (halli)
29.3. Jouhikorukurssi, Kurikka
29.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
3.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus po, sh)
11.4. Jäsensihteeritapaaminen, Tampere
11.4. Equipe-utbildning, Mariehamn
11.-12.4. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
12.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (halli)
18.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (halli, junioricup, ponicup, pikkuponicup, amatöörisarja,
noviisisarja)
19.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Myrkky (halli, aluecup 2, sh-cup 1)
19.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Vaasa (halli, aluecup 1)
25.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki (hallimestaruus jun, sen, nh)
25.4. Islanninhevosten 1-tason kilpailut
Mukavaa kevään odotusta!

