Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, huhti-toukokuu 2013

Hauskaa kisakesää!
Kevät on edennyt jo sen verran pitkälle, että pian päästään hallikisoista ulkokentille ja voidaan aloittaa
kisakausi Myllykylässäkin. Ensimmäiset kisat pidetään helatorstaina kouluratsastuksessa, joten tervetuloa
kaikki uudet ja vanhat runsaslukuisina kisaamaan, katsomaan ja kökkimään! Ensin kuitenkin kökitään 3.5.
kenttä sellaiseen kuosiin, että siellä kehtaa kisoja pitää.
Johtokunta ahkeroi huhtikuun kokouksessa kisakalenterin kuntoon lokakuuhun asti, joten nyt vaan
merkitsemään päivät kalenteriin. Toukokuun kisakutsut löytyvät tästä jäsentiedotteesta ja nettisivuilta,
kesäkuun kutsut tulevat perästä, toivottavasti lähiaikoina. Toukokuun kisoja lukuun ottamatta vielä ehtii
vaikuttaa luokkavalintoihin, seuran sähköpostiin otetaan vastaan ehdotuksia ja toivomuksia. Niitä voi esittää
myös KuRatin Facebook-ryhmässä. Ja tietenkin kaikenlaista palautetta otetaan vastaan, kuten aina!
:) Mape
Kevätkökkä Myllykylässä
Myllykylän kisakauden alku lähestyy ja on aika laittaa kenttä kuntoon ennen helatorstain avauskisoja. Kökkä
pidetään perjantaina 3.5. klo 18 alkaen, kaikki apukädet ovat tervetulleita. Jotain pientä purtavaakin voi olla
tarjolla reippaalle kökkäväelle. Omia lapioita saa mielellään ottaa mukaan ja jos on sopivia kanistereita, niin
siivousvettä myös.
Retki Finnderbyyn?
Finnderby-retki voidaan järjestää tänäkin vuonna, jos on kiinnostuneita lähtijöitä. Retkipäivä olisi lauantai
8.6. jolloin lippujen hinnat ovat 20e ennakkoon 17.5. mennessä/25 e portilta, 10-15-vuotiaat 8e/10e, alle
10-vuotiaat ilmaiseksi. Lippujen osto omasta pussista ja matkakulut tasan. Retkelle lähdetään joko
kimppakyydeillä tai linja-autolla osallistujamäärästä riippuen. Ilmoittautumiset seuran sähköpostiin 15.5.
mennessä, jotta ehditään tilata halvemmat ennakkoliput :)
Lauantaina 8.6. ohjelmassa 40. Finnderby ja Mannerheim-kenttäkilpailun maastokoe. Kansallinen Small
Tour-osakilpailu Intermediate I-kilpailu kiinnittää katseet kouluratsastukseen. Nuoret ratsastajat ja seniorit
kilpailevat kansainvälisissä luokissa, ja lännenratsastuksen reining-kilpailu alkaa Wanhassa maneesissa.
Ratsastuskilpailujen lomassa tapahtumavieraita viihdyttää monipuolinen ohjeisohjelma. Expo-alue tarjoaa
monipuolisesti ostosmahdolisuuksia.
Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen harjoituskilpailut Myllykylän kentällä torstaina 9.5. klo 12
alkaen.
Luokka 1, Helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C, tutustumisluokan kouluohjelma (rata B), avoin kaikille
Luokka 3, Helppo B, K.N. Special, avoin kaikille

Luokka 4, Helppo A:10, avoin kaikille
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Ilmoittautumiset sähköpostitse 29.4.-6.5. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä, 10e muilta. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa peruutusten tilalle,
+4e.
Enintään 2 starttia/ hevonen.
Palkintoina ruusukkeet.
Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
Kilpailupaikalla kanttiini.
Kilpailujen vastuuhenkilö Janni Yli-Vainio, p. 040-7389269, j.yli-vainio(at)hotmail.com.

Kurikan Ratsastajien junnukerho järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä lauantaina
25.5. klo 11 alkaen.
Luokka 1, ristikko, arvA.0.0
Luokka 2, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 60-70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 90/100/110cm, arv. 367.1 (A1/A2)
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Ilmoittautumiset 15.-22.5. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista
ilmoittautuessasi mainita, mikäli ratsastat ponilla. Luokassa 5 valinnainen estekorkeus, ilmoita
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 luokassa 5 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.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
Kilpailupaikalla kanttiini.
Kilpailujen vastuuhenkilö Sirja Koski-Laulaja, puh. 050-3660830.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Tulevia kisoja Myllykylässä
12.6. Seurakoulukisat
19.6. Seuraestekisat
7.7. Seuraestekisat
14.7. Alue-estekisat
21.7. Seurakoulukisat
4.8. Gymkhanakisat
10.8. Seurakoulukisat

18.8. Seuraestekisat
1.9. Seuraestekisat
28.9. Seuraestekisat (seuramestaruus)
29.9. Seurakoulukisat (seuramestaruus)
6.10. Seuraestekisat
Herkuttele hevosella -tilaisuus Seinäjoella
Herkuttele hevosella - tilaisuus kaikille hevosten ja hevosenlihan ystäville to 30.5.2013 klo 17 alkaen
Seinäjoen Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2). Ohjelma:
Klo 17 ELL Helena Koskentalo: Hevosen lopettaminen/teurastaminen eläinsuojelun näkökulmasta, lääke- ja
rehukirjanpito
Klo 17.30 Sami Hahtola, Hahtolan Liha Oy: Hevosen teurastus ja ketjuinformaatio
Klo 18 Seppo Heinonen: Hevosen lihan markkinat ja käyttömahdollisuudet
Klo 18.30 Asta Asunmaa, ProAgria E-P/Maa- ja kotitalousnaiset: Hevosen lihan ominaisuudet
Koulutus on maksuton, kahvitarjoilu.
Klo 19-21 Asta Asunmaa ja Seppo Heinonen Grillausilta ”Herkullista hevosesta”
Grillauskoulutuksen hinta 25€, käteismaksu. Hintaan sisältyy grillauskoulutus, työn arviointi ja grilliateria.
Tilaisuuden järjestää Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Hevoosella vaan -koulutushanke,
yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Maa- ja kotitalousnaiset. Voit osallistua myös ainoastaan klo 17-19
luennolle tai klo 19 alkavaan grillausiltaan. Ilmoittautumiset ma 20.5 mennessä: Susanna Hakkarainen 040
8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi.
Valjastuksen ja ajamisen alkeita Seinäjoella
Pysy kärryillä! - valjastuksen ja ajamisen alkeet kaiken ikäisille ja kokoisille turvallisesti pienessä paketissa
Seinäjoen poniravikoululla (Ravitie 9) ti 11.6. Kurssin ohjaajina toimivat ravivalmentaja Tommi Ala-Nikkola ja
valjasseppä Eeva Ala-Nikkola, sekä poniravikoulun kiltit ja osaavat pikkuponit. Klo 17.00 Teoriaosuus
(Raviradan lehdistötila 2 krs.), kahvitarjoilu, klo 18.30 Valjastusta ja ajoharjoittelua käytännössä. Koulutus
päättyy viimeistään klo 21.00
Hinta 10€, käteismaksu. Hinta sisältää kahvitarjoilun. Kypärän käyttö on pakollista.(Tallilta saa tarvittaessa
lainaksi). Koulutuksen järjestää Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Hevoosella vaan
-koulutushanke. Ilmoittautuminen viimeistään ma 3.6. mennessä sähköpostilla tai puhelimitse:
Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
3.5. Kevätkökkä Myllykylässä
4.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (hallimestaruus)
4.5. Pikkuponien irtohypytyspäivä, Lohtaja
9.5. Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut ja aikuismestaruuskilpailut, Seinäjoki
9.5. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
9.5. Este- ja kouluratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki (Powercup-seurakarsinta)
11.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhava (sh-cup 2)
14.5. Hevoshieronnan perusteet, Ylistaro
16.-17.5. Keväinen opintoreissu hevosväelle
18.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (aluecup 3, sh-cup 3)
25.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
26.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Vaasa (Powercup-aluekarsinta)

30.5. Herkuttele hevosella, Seinäjoki
8.6. KuRatin Finnderby-retki Ypäjälle
9.6. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (Powercup-aluekarsinta, sh-cup 4)
11.6. Pysy kärryillä -koulutus, Seinäjoki
12.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
15.6. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Mustasaari
16.6. Esteratsastuksen aluekilpailut, Alavus (Pikkucup 4)
19.6. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
29.-30.6. Kansalliset kenttäkilpailut, Uusikaarlepyy (joukkue-SM, kenttä ponicup, aluemestaruus)
Aurinkoista kevättä!

