Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, helmikuu 2018
Aika vaikuttaa
Lauantaina 3.3. kokoonnutaan Kurikan Ratsastajien sääntömääräiseen vuosikokoukseen, jossa päätetään
muun alkaneen vuoden toimintasuunnitelmasta ja seuran hallituksesta. Nyt on siis mitä parhain aika
vaikuttaa seuratoimintaan. Kokouksessa esitellään myös Myllykylän monitoimitilan rakentamista ja Kurikan
Hevosystävien harjoitusalueen uusia tuulia. Tule siis mukaan!
:) Mape
Kurikan Ratsastajien vuosikokous
Kurikan Ratsastajien vuosikokous pidetään lauantaina 3.3. klo 17 alkaen Myllykylän kylätalolla (vanha koulu
kenttää vastapäätä, sisäänkäynti pihasta katsoen oikeasta päädystä. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ja valitaan hallitus seuraavalle kaudelle. Erovuorossa ovat Maria Rikala (käytettävissä),
Anne-Mari Kalemaa (käytettävissä), Hanna Lohikoski (käytettävissä) ja Eveliina Luomala (käytettävissä) sekä
varajäsenistä Kristiina Peltonen (ei käytettävissä). Kokousmateriaalit julkaistaan seuran nettisivuilla
kokousviikolla.
Vuosikokous on myös loistava mahdollisuus päästä vaikuttamaan seuran toimintaan, joten kaikki
kynnellekykenevät paikalle! Jos sinulla on kiinnostusta järjestötoimintaan, tai jopa hallituspaikkaan, niin
lisätietoa saa nykyiseltä hallitukselta. Kokouskaffeet keitellähän ja nisuakin on tarjolla. Kokouksen alussa
esitellään Myllykylän monitoimitila -hanketta ja Hevosystävien suunnitelmia kehittää Moljakan
harjoitusradan ja uittopaikan aluetta. Kokouksessa voi myös ostaa KuRat-kasseja, hinta 5e/kpl. Tervetuloa
mukaan!
Retki Tampereen hevosmessuille
Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan retkeilemme huhtikuussa Tampereen hevosmessuille yhdessä
Ilmajoen Ratsastajien kanssa. Varaa siis lauantai 7.4. kalenteriisi ja lähde yhteisellä kyydillä pitämään hauska
päivä hevosteluiden merkeissä. Mukaan voit ilmoittautua Jannille tekstiviestillä puh. 0407389269 tai
Facebookissa yksityisviestillä viimeistään perjantaina 31.3. Seura tarjoaa jäsenille kyydityksen ja liput
hankkii jokainen itse. SRL:n jäsenille lipun hinta ennakkoon 9€, paikanpäällä 11€ (jäsenkortti mukaan). Linjaautosta varattu KuRat-jäsenille 17 paikkaa. Jos tilaa jää, muitakin voidaan ottaa kyytiin, hinta 10€.
Kevään koulutuksia ja tapahtumia
Kevään mittaan on tarkoitus järjestää muutamia koulutuksia ja tapahtumia, näistä ilmoitellaan seuran
Facebook-ryhmässä heti, kun ajankohdat saadaan varmistetuksi. Varusteoppi-illassa käsitellään useimpia
käytettäviä hevosvarusteita ja opetellaan niille oikeat paikat ja koot (esim. satulointi, apuohjat).
Neuvomassa satulaseppä Satu Ritari.
Kuolainluennolla puolestaan tutustutaan erilaisiin kuolaimiin, miten ne vaikuttavat ja millaisille hevosille ne
sopivat. Lännenratsastuksen starttipäivässä tutustutaan eri lajeihin teoriassa ja ratsastusdemon merkeissä.
Syksymmällä on tulossa myös koulutus hevosen lihashuollon perusteista. Ennen Myllykylän kisakauden
alkamista Kauppila maneesissa pidetään harjoituskisoja ja rataharjoituksen sen mukaan, kuinka on kysyntää
ja kökkäväkeä. Irtohypytystäkin suunniteltiin, olisiko tarvetta?

Valmennuksia Kurikassa
Kauppilan maneesissa järjestetään tiistai-iltaisin Susanna Kuparin kouluvalmennuksia ja Kati Mallatin este- ja
kouluvalmennuksia vuoroviikoin. Susannan valmennukset parillisten viikkojen tiistaina, Katin valmennukset
parittomien viikkojen tiistaina. Kaikentasoiset ratsukot tervetulleita! Lisätietoja Facebookista Valmennukset
Kauppilassa -ryhmästä sekä Susannan valmennuksista Mapelta ja Katin valmennuksista Annalta.
Lähialueen tapahtumia uudessa Facebook-ryhmässä
Lähialueen valmennukset, kilpailuharjoitukset, retket, kurssit ja muut tapahtumat löytyvät nyt kootusti
Facebookista Pohjanmaan eteläisen alueen ratsastajat -ryhmästä. Liity mukaan! Ryhmä on tarkoitettu
yleiseen tiedottamiseen seurojen välillä ja alueen harrastajien kesken. Ryhmässä voi ilmoittaa harjoitus- ja
1-tason kilpailut, valmennukset, retket, klinikat, kurssit ynnä muut seurojen ja tallien järjestämät
tapahtumat. Mukana ovat Joheka-Team, Myrkyn Yksityisratsastajat, Kurikan Ratsastajat, Ilmajoen
Ratsastajat, Jalasjärven Ratsastajat, Kristiinanseudun Ratsastajat ja Karvian Hevosharrastajat.
Tiedoksi kilpailjoille
Kurikan Ratsastajat maksaa Pohjanmaan aluecupeista useamman ratsukon osallistumismaksun, eli kaikki
halukkaat voivat osallistua este- ja kouluratsastuksen aluecupeihin. Huomioikaa, että cupeihin pitää
ilmoittautua erikseen Maija Pellikalle sähköpostitse, ohjeet ja säännöt Pohjanmaan aluejaoston nettisivuilla.
Kurikan Ratsastajat järjestää 2-tason esteratsastuskilpailut 14.7. Kilpailuissa ratsastetaan esteratsastuksen
aluecupien viimeiset osakilpailut. Mahdollisesti järjestämme elo-syyskuussa 2-tason kouluratsastuskilpailut
yhdessä Ilmajoen Ratsastajien kanssa. Myös koulukisoihin tulisi aluecupien osakilpailut. Muista kilpailuista
ei ole vielä päätetty, joten nyt on hyvä esittää ehdotuksia ja toivomuksia Mapelle tai muulle hallitukselle.
Muistitko maksaa jäsenmaksusi?
Jäsenlaskut lähtivät liitosta vuoden alusta automaattisesti kaikille vuonna 2017 jäsenmaksunsa maksaneille.
Suurin osa on jo maksanutkin jäsenlaskun, mutta parikymmentä laskua on vielä avoinna. Laskuista ei
lähetetä muistutuksia, joten maksamaton lasku tarkoittaa sitä, että jäsenyys ei ole voimassa. Jos haluat
jatkaa jäsenenä, mutta olet hukannut laskun, pyydä uusi lasku jäsensihteeriltä.
Tarkista laskulta, että seura ja jäsenlaji ovat oikein. Jos lasku on virheellinen, ole yhteydessä jäsensihteeriin
ennen maksamista (posti@kurikanratsastajat.net). Älä maksa virheellistä laskua. Muista käyttää
maksuviitettä, että maksu kohdistuu oikein. Jäsenkortti lähetetään 15.3. ilmestyvän Hippos-lehden mukana
alkuvuodesta jäsenmaksunsa maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin
viikon sisällä maksusta.
Jäsenten on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 €:n lisämaksusta.
Vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta tulee erillinen lasku jäsenkortin mukana. Lisävakuutusta ei voi maksaa
jäsenmaksulaskulla. Vuonna 2017 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa
maaliskuun 2018 loppuun asti edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelle 2018 on maksettu eräpäivään
mennessä. Vuoden 2018 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä
sähköinen tilauslomake. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus
Kilpailuluvat siirtyivät verkko-ostoon
Kaikkien tasojen kilpailuluvat siirtyivät vuodenvaihteessa verkko-ostoon osoitteeseen www.ratsastus.fi.

Verkko-osto tarkistaa, että jäsen on maksanut jäsenmaksunsa, jonka jälkeen osto onnistuu. Jäsenmaksun
kirjautumiseen kuluu muutamia arkipäiviä. Verkko-ostoa käytetään Maksuturvaa hyödyntäen, jolloin lupa
maksetaan heti ja tieto siirtyy Kipaan aiempaa nopeammin, vuorokauden sisällä. Jos kilpailuluvan teko ei
onnistu, varmista jäsensihteeriltä, että henkilötunnuksesi ja sähköpostiosoitteesi löytyvät jäsenrekisteristä.
Kilpailulupa on vuosikohtainen, eli se tulee tehdä joka vuosi uudestaan.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
24.-25.2. Minna Kemppaisen kouluvalmennus, Kauppila
2.-3.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
3.3. KuRat vuosikokous, Myllykylä
3.3. Koulutuomareiden lisenssikoulutus ja skaalantarkastus, Kauhajoki
4.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (aluecup 1, sh-cup 1)
10.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Ilmajoki
10.3. Matkaratsastuksen 1-2-tason kilpailut, Myrkky
11.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
17.-18.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
24.-25.3. Pike Herdin este- ja kouluvalmennus, Kauppila
30.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (sh-cup 2)
2.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki
7.-8.4. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
14.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki (hallimestaruus)
18.4. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
21.-22.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (aluecup 2)
28.-30.4. Powerpark Horse Show, Alahärmä
5.5. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (aluecup 1, Talent cup)
10.5. Tunti- ja aikuisratsastajien mestaruus, Seinäjoki
12.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ylistaro (aluecup 3, sh-cup 3)
18.-19.5. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
19.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (Talent cup)
20.5. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ylistaro
26.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki, este (aluecup 4)
10.6. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Alavus (taitomestaruus)
17.6. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki
1.7. Kenttäratsastuksen 2-tason kilpailut, Uusikaarlepyy (aluemestaruus)
7.-8.7. Kouluratsastuksen 3-tason kilpailut, Alahärmä (aluemestaruus)
8.7. Kenttäratsastuksen 2-tason kilpailut, Alavus
14.7. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Kurikka (aluecup 5)
20.-22.7. Kouluratsastuksen 3-tason kilpailut, Kauhajoki (aluecup 2, sh-cup 4)
27.-29.7. Ratsastuskoulujen oppilaiden valtakunnalliset mestaruuskilpailut, Alahärmä
31.7.-5.8. Powerpark Horse Show, Alahärmä (SM)
25.8. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ylistaro (joukkuemestaruus)
25.8. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Alahärmä
1.9. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut Uusikaarlepyy (joukkuemestaruus)
8.9. Matkaratsastuksen 3-tason kilpailut, Isojoki
Aurinkoista kevään odotusta!

