Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, huhtikuu 2012

Kevään toiminta hyvässä vauhdissa
Kalenterin mukaan eletään jo kevättä, vaikka kelit eivät aina siltä näytäkään. Tämän vuoden toimintakin on
hyvässä vauhdissa, sillä kevään ensimmäiset kisat on pidetty hyvällä menestyksellä ja retki Tampereen
Hevosmessuille lähestyy kovaa vauhtia. Sääntömääräinen vuosikokouskin saatiin pidetyksi, uusi hallitus
kasatuksi ja viime vuonna ansioituneita jäseniä palkituksi. Nähdään kisoissa!
:) Mape
Kurikan Ratsastajien vuosikokous
Kurikan Ratsastajien vuosikokouksessa palkittiin viime vuoden aikana ansioituneita jäseniä. Vuoden
talkoolaisen palkinnon sai Riina Kauppila ja Vuoden seuraperheenä palkittiin Vaarankorven perheen Mari,
Miia ja Teija. Vuoden hevonen oli tällä kertaa poni, Emma Peltosen ratsastama Miss Monty. Kilpailutulosten
perusteella myönnettävän pronssisen ratsastusmerkin sai Kristiina Peltonen.
Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Maria Rikalan ja hallituksessa jatkavat Hanna
Lohikoski, Sirja Koski-Laulaja, Janni Yli-Vainio ja Anna Puska. Uutena hallitukseen valittiin Katariina Perälä.
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2012 hyväksyttiin. Lisäksi
vuosikokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen, jonka mukaan jatkossa järjestettäisiin kaksi yleistä
kokousta, kevät- ja syyskokous. Sääntömuutosehdotus tulee nähtäville seuran nettisivuille ja se käsitellään
vielä ensi vuoden vuosikokouksessa, ennen kun muutokset voivat tulla voimaan.
KuRat-ratsukoita Powercupiin?
Powercupista kiinnostuneita ratsukoita pyydetään ilmoittautumaan seuran sähköpostiin osallistujamäärän
kartoittamiseksi. KuRatilla on aluekarsintaan neljä paikkaa. Näillä näkymin KuRat ei järjestä seurakarsintaa,
koska yhtäkään osallistujaa ei ole vielä ilmoittautunut. Powercup on Suomen Ratsastajainliiton
valtakunnallinen poni- ja junioratsastajien kilpailu, johon kuuluu sekä koulu- että esteratsastuskoe. Esteillä
kisataan 90cm (ponit 85/80cm) ja koulussa helppo C-B. Pohjanmaan aluekarsinta järjestetään 17.5.
Myrkyssä ja valtakunnallinen loppukilpailu 7.-8.7. Lahdessa.
KuRat-seurahupparit
Kurikan Ratsastajien seurahupparit tilataan kesäkuun alussa. Collegehupparin värivaihtoehtoina musta tai
tummansininen, selkään brodeerataan hopeanvärisellä langalla seuran logo ja teksti Kurikan Ratsastajat.
Saatavana koot S-XL (melko pientä kokoa), vuosikokouksessa nähtävänä S-koko. Hupparin hinta 45€.
Tilaukset seuran sähköpostiin posti(at)kurikanratsastajat.net ja maksut seuran tilille 447300-134205
viimeistään 31.5. Huppareita tilataan vain niille, jotka ovat maksaneet määräaikaan mennessä, koska viime
vuonna tilattuja seurapaitoja jäi maksamatta ja noutamatta... Seurapikeetäkin on siis vielä saatavana,
tiedustelut seuran sähköpostista tai Myllykylän kisojen kanttiinista :)

Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Kauppilan maneesissa lauantaina 28.4. klo 12
alkaen. Rajallisen pysäköintitilan vuoksi kilpailut ovat avoimet vain KuRat-jäsenille ja Kauppilan tallilaisille.
Luokka 1, Puomi-ristikko, arv. A.0.0
Luokka 2, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 60/70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80/90cm, arv. 367.2 (A2/A2)
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Ilmoittautumiset sähköpostitse 18.-25.4. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista
ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla. Luokissa 3 ja 4 valinnainen estekorkeus, mainitse
valintasi kun ilmoittaudut. Samassa luokassa voi myös hypätä kaksi korkeutta.
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. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
Lähtömaksu 5e. Jälki-ilmoittautuminen +2e.
Enintään 2 starttia/ hevonen, paitsi luokassa 1 hevonen saa startata kolme kertaa.
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 Maria Rikala, p. 040-5097931, maria.rikala(at)netikka.fi.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Tulevia kisoja
5.5. Seuraestekisat Myllykylässä
20.5. Seuraestekisat Myllykylässä
27.5. Seurakoulukisat Myllykylässä
9.6. Seurakoulukisat Myllykylässä
13.6. Seuraestekisat Myllykylässä
27.6. Seurakoulukisat Myllykylässä
4.7. Seuraestekisat Myllykylässä
8.7. Pohjanmaan aikuismestaruuskisat Myllykylässä, myös seuraluokkia
22.7. Seuraestekisat Myllykylässä
29.7. Seurakoulukisat Myllykylässä
4.8. Seuraestekisat Myllykylässä
12.8. Gymkhana-kisat Myllykylässä
19.8. Seurakoulukisat Myllykylässä
26.8. Seuraestekisat Myllykylässä
5.9. Seuraestekisat Myllykylässä
22.9. Seurakoulukisat Myllykylässä (seuramestaruus)
23.9. Seuraestekisat Myllykylässä (seuramestaruus)
7.10. Seuraestekisat Myllykylässä
14.10. Seurakoulukisat Myllykylässä

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(at)kurikanratsastajat.net. Vielä tarvitaan lisää osallistujia koulutuksen järjestämiseksi, joten rohkeasti
kaikki mukaan!
Junnukerho toimii
Kerho on tarkoitettu 13-18-vuotiaille Kurikan Ratsastajien jäsenille. Junnukerho järjestää erilaisia
tapahtumia, esim. erilaisia kisoja ja hevosten match show'n, joista saaduilla varoille kerholaiset tekevät
retken valitsemaansa hevostapahtumaan, vaikkapa HIHSiin tai Apassionataan. Mukaan mahtuu myös uusia
kerholaisia. Lisätietoja nuorisovastaava Sirja Koski-Laulajalta, p. 050-3660830 tai sirja.koskilaulaja(at)laulajanratsutila.fi.
Hevosten rokotukset Kipassa
Kaikki hevoset, joilla aiotaan osallistua kansallisiin tai aluekilpailuihin on rokotettava perus- ja
tehosterokotteilla hevosinfluenssaa vastaan. Eläinlääkärit ovat voineet marraskuusta 2011 alkaen merkitä
hevosten rokotustiedot Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään, josta tiedot siirtyvät Kipaan. Mikäli
Kipasta puuttuu hevosen rokotustieto, se ei estä ilmoittautumasta/kilpailemasta, vaan rokotustodistus tulee
tällöin esittää kilpailupaikalla. Rokotustodistus tulee aina ottaa mukaan kilpailupaikalle!
Todistusten tarkistaminen:
• Järjestäjä tarkistaa aina niiden hevosten rokotustodistukset, joilla EI ole merkitty rokotustietoja
Kipaan.
• SRL suosittelee, että järjestäjä tarkistaa satunnaisotannalla niiden hevosten rokotustodistukset,
joiden rokotustiedot ON merkitty Kipaan.
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/rokotusmaaraykset
Raviponin valmennus -koulutus Seinäjoella
HeKo-hanke järjestää yhteistyössä Seinäjoen poniravikoulun kanssa keskiviikkona 25.4. klo 17 alkaen
koulutuksen Raviponin valmennus - perustietoa kaikille raviponeista kiinnostuneille. Koulutus pidetään
Seinäjoen Ravikeskuksessa (ravintola Pruunin yläkerta) ja kouluttajina toimivat Lakeuden ravinuoret.
Ohjelmassa mm. raviponin hankinta, perushoito, ruokinnan abc, varusteet sekä valmennus ja kilpaileminen.
Koulutus on maksuton. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 20.4. mennessä suoraan hankevetäjille Susanna
Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552,
nanne.korpivaara@proagria.fi.
Hevosen esittäminen näyttelyssä -koulutus Seinäjoella
Hevosen esittäminen näyttelyssä - Korrektin handlerin kynsissä kohti korkeampia pisteitä! Seinäjoella
ratsastuskoulu Cavallossa (Seinänsuuntie 6) keskiviikkona 2.5. klo 18.30-21. HeKo-hankkeen järjestämä
koulutus on tarkoitettu kaikenikäisille hevosharrastajille ja se sisältää sekä teoriaosuuden että käytännön
harjoittelua. Kouluttajina Susanna Hakkarainen ja Nanne Korpivaara. Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen pe 27.4. mennessä suoraan hankevetäjille Susanna Hakkarainen 040-868 2657,
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Suomenhevoosella vaan - Estevalmennusviikonloppu suomenhevosratsukoille
HeKo-hankkeen päätöstilaisuus Suomenhevoosella vaan - Estevalmennusviikonloppu
suomenhevosratsukoille järjestetään 19.-20.5. Seinäjoella Koivusalon tallilla (Koivusalontie 65,
www.netikka.net/koivusalontalli). Kouluttajana ja valmentajana Anna Kärkkäinen. Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Valmennustunneille osallistuvat ratsastajat maksavat paikanpäällä maneesinmaksun 10€/tunti käteisellä.
Lauantai 19.5.
10.00 Tilaisuuden avaus ja muistamiset, Susanna Hakkarainen ja Tarmo Vuorenmaa, Sedu Aikuiskoulutus
10.20 HeKo –hankkeen päätös ja kuvaesitys, Nanne Korpivaara, ProAgria E-P
10.30 Luento, suomenhevosen koulutus ja nuoren suomenhevosen valmistelu laatuarvosteluun, Anna
Kärkkäinen
12.00 Pohjanmaan SuoRa esittäytyy orisuoran merkeissä (ktk ratsu- ja pienhevosoreja)
13-18 Anna Kärkkäisen valmennustunnit suomenhevosratsukoille tasoryhmissä (max 3/ryhmä)
Sunnuntai 20.5.
9-15 Anna Kärkkäisen valmennustunnit suomenhevosratsukoille tasoryhmissä (max 3/ryhmä)
HeKo –hankkeen päätöstilaisuuden kunniaksi kakkukahvit. Tarjoilun vuoksi myös yleisöksi saapuvia
pyydetään ilmoittautumaan hankevetäjille ma 14.5. mennessä (ratsukot viim. 4.5.) Susanna Hakkarainen
040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552,
nanne.korpivaara@proagria.fi. Huom! Valmennustunneille rajoitettu osallistujamäärä. Alustavasti
osallistuminen vain yhtenä päivänä/ratsastaja. Luento ja valmennukset pidetään J. Koivusalon uudessa
maneesissa (69 x 27m). Ilmoitathan ratsukosta mahd. tarkat tiedot (hevosen ja ratsastajan nimi,ikä,taso).
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
20.-22.4. Esteratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
20.-22.4. Hevoset – Hevosalan ammatti- ja harrastemessut, Tampere
21.4. SRL:n seuraseminaari, Tampere
22.4. SRL:n kevätkokous, Tampere
22.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Seinäjoki
25.4. Raviponin valmennus, Seinäjoki
26.4. Viestintä urheiluseurassa –koulutus, Seinäjoki
28.-29.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Ypäjä
28.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kauppila
28.4. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Seinäjoki
29.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Myrkky (halli, aluecup 2, sh-cup 1)
1.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari
2.5. Hevosen esittäminen näyttelyssä, Seinäjoki
5.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
6.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
6.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhava (sh-cup 2)
10.-11.5. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
12.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Myrkky (aluecup 1)
17.5. Este- ja kouluratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (tuntiratsastajien mestaruus)
17.5. Este- ja kouluratsastuksen aluekilpailut, Myrkky (Powercup -aluekarsinta)
19.-20.5. Suomenhevoosella vaan, Seinäjoki
20.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
26.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (aluecup 3)
27.5. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
Aurinkoisia kevätpäiviä ja menestystä alkaneelle kisakaudelle!

