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Uuteen vuoteen

Vuoden vaihduttua on jo ehditty viritellä uusia kuvioita seuratoimintaan. Janni on Liikkuva ratsastaja 
-koulutuksen innoittamana kehitellyt jäsenille mukavaa oheisliikuntaa ja muiden lajien kokeilua. Lukion sali 
on varattu KuRatin käyttöön torstai-iltaisin klo 20-21 (poikkeuksena talviloman ja yo-kirjoitusten aika). 
Ensimmäisellä kerralla kokeiltiin line dancea, seuraavaksi vuorossa pilatesta 18.2. ja 25.2. Ehdotuksia ja 
toiveita otetaan vastaan!

Suunnitelmissa on myös yhdessä IR:n kanssa retki Tampereen hevosmessuille huhtikuun alussa. Seura 
tarjoaa kyydin ja liput jokainen hankkii itse. Kisoja ja rataharjoituksiakin on luvassa kysynnän mukaan, jos 
vain kökkäväkeä piisaa. Hallitus kokoustaa sunnuntaina ja siihen mennessä kannattaa laittaa toiveita 
tulemaan ainakin kevään hallikisoista. 

:) Mape

Kurikan Ratsastajien vuosikokous

Kurikan Ratsastajien vuosikokous pidetään lauantaina 27.2. klo 18 Latvatien lomatuvalla (Latvatie 116, 
Kurikka). Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa hallituksen kokoonpano. 
Erovuoroisia ovat Maria Rikala (käytettävissä), Anne-Mari Kalemaa (käytettävissä), Hanna Lohikoski 
(käytettävissä) ja Eveliina Luomala (käytettävissä). Hallitustyöstä kiinnostuneet saavat lisätietoja nykyiseltä 
hallitukselta. Varajäsenistä erovuorossa on Kristiina Peltonen.

Vuoden Parhaat 2015 palkittiin jo pikkujouluissa, joten nämä palkitsemiset eivät ole enää vuosikokouksen 
ohjelmassa. Kokoukseen toivotaan jäsenistöä runsaslukuisena suunnittelmaan alkaneen vuoden toimintaa. 
Tarjolla kaffia ja pullaa. Kokousmateriaalit julkaistaan nettisivuilla viimeistään kokousviikolla.

Kilpailulisenssit 2016

Vuoden 2015 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2. asti, ja sama koskee hevosten vuosimaksuja. Kilpailulisenssit 
voi tilata jäsensihteeriltä sähköpostitse eve.luomala@gmail.com, kun jäsenmaksu on maksettu.
Tämä koskee niitä ratsastajia, joilla on edellisenä vuonna ollut D- tai A-lisenssi. Eli maksa ensin jäsenmaksu 
ja ilmoita sitten jäsensihteerille haluamasi lisenssi, jäsenmaksun maksupäivä ja sähköpostiosoite, johon 
lasku kilpailulisenssistä lähetetään. Kipan kautta voi ilmoittautua kilpailuihin vasta kun jäsenmaksu, 
lisenssimaksu ja hevosen vuosimaksu on päivittynyt sinne.

Jos haluat ensimmäistä kertaa D-luvan tai muuttaa D-luvan sijasta A-luvan, ota yhteys seuran sähköpostiin 
posti@kurikanratsastajat.net. Tämä koskee sekä kilpailulupakoulutuksen käyneitä uusia lisenssinhakijoita 
että niitä, joilla koulutus on vielä käymättä. KuRat järjestää tarvittaessa sääntökoulutuksen, jos tulee 
tarpeeksi osallistujia. KuRat noudattaa lisenssien myöntämisessä SRL:n suosituksia (www.ratsastus.fi). 

Kannattaa hyödyntää lähialueen seurojen sääntökoulutukset. Helmikuun aikana järjestetään ainakin J-
Teamin koulutus 26.2. Kauhajoella, kutsu löytyy myös KuRatin facebook-ryhmästä.



Aluecupit alkavat keväällä – seuramaksu maksettu

Pohjanmaan aluecup ratsastetaan alueellisena este- ja kouluratsastuskilpailuna. Aluecup koostuu kahdesta 
sarjasta, pikkucup ja isocup. Esteratsastuksen osakilpailut ratsastetaan 23.4.-21.8. ja kouluratsastuksen 
osakilpailut 11.6.-1.10. 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.

Uusia tiedotteita luvassa – hyvä hetki tarkistaa sähköpostiosoitteet!

SRL:n sähköinen seuratiedote uudistuu. Seuratiedotteen lisäksi liitto tulee lähettämään 
jäsentiedotteita suoraan henkilöjäsenille. Nyt on hyvä hetki muistuttaa jäseniä yhteystietojen 
päivittämisestä. Ratsastusseurojen jäsenillä on 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. 

Ratsastuskursseja Kurikassa

Rinta-Kurikan Ratsutila järjestää alkeisjatkokurssin 29.2.-28.3. maanantaisin klo 16.30-18.00. Kurssi on 
tarkoitettu alkeiskurssin suorittaneille tai jo jonkin verran ratsastaneille, ei aivan aloittelijoille 6-10-
vuotiaille. Kurssin hinta on 80e ja se sisältää 5 kurssikertaa. Varausmaksu on 20e (hyvitetään 
kurssimaksusta), joka suoritetaan tallin tilille ilmoittautumisen yhteydessä.

Alkeiskurssi järjestetään tilalla 29.2.-28.3. maanantaisin klo 18-19.00. Kurssi on tarkoitettu aivan 
aloittelijoille tai pari kertaa ratsastaneille 5-10-vuotiaille. Kurssin hinta on 80e ja se sisältää 5 kurssikertaa. 
Varausmaksu on 20e (hyvitetään kurssimaksusta), joka suoritetaan tallin tilille ilmoittautumisen yhteydessä.

Kyselyt ja varaukset numeroon 044-2165299/Niina. Huom! Tarkistathan, että lapsesi vakuutukset ovat 
kunnossa. Talli ei vakuuta ratsastajiaan.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

13.2. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Myrkky
14.2. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Ilmajoki
18.2. KuRat-pilatesta Kurikan lukion salissa
20.2. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Seinäjoki
20.-21.2. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
21.2. Koulutuomarien (IVK ja IV) lisenssikoulutus, Vaasa
21.2. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
25.2. KuRat-pilatesta Kurikan lukion salissa
27.2. KuRat-vuosikokous, Latvatien lomatupa
28.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (halli)
5.-6.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
12.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (halli)
19.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki (halli, taitomestaruus)
19.-20.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Perho
20.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
20.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Alahärmä
27.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus (Powercupin seurakarsinta)
28.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus sh, po, sh-cup 1)
2.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Nykarleby (halli)



9.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Vaasa (hallimestaruus nh, jun, sen)
9.4. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Seinäjoki
10.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
10.4. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Alavus
16.-17.4. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Kauhajoki
23.4. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Seinäjoki
23.-24.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (halli, Junioricup, Ponicup, Amatöörisarja, Noviisisarja, 
aluecup 1)
24.4. Matkaratsastuksen 1-2-tason kilpailut, Lapua

Kauden 2016 alustava kilpailukalenteri: https://www.facebook.com/pohjanmaanratsastusjaosto/

Hyvää alkanutta vuotta ja menestystä tulevalle kisakaudelle!


