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Yhtä juhlaa!

Kiitokset kaikille pikkujouluihin osallistuneille, kivaa oli ja ensi vuonna otetaan taas uusiksi! Vuoden 
vaihtuessa ruvetaan jo suunnittelemaan seuraavia kekkereitä, nimittäin KuRatin 30-vuotisjuhlia. Miten 
jäsenet haluaisivat juhlistaa seuran 30-vuotista taivalta? Ehdotuksia otetaan mielellään vastaan seuran 
sähköpostiin ja toivomuksia voi vinkata myös hallituksen väelle. Ajatuksena on, että juhlat pidettäisiin heti 
alkuvuodesta. Lisäksi pian suunnitellaan alkukauden myös kisakuvioita, mutta ensin nautitaan 
joulunvietosta. Iloista joulua kaikille ja menestystä alkavalle kisakaudelle!

:) Mape

Ehdota Vuoden Parhaita!

Vuoden Parhaat palkitaan vuosikokouksessa, joka järjestetään alkuvuoden aikana. Ehdota vuoden aikana 
ansioituneita jäseniä palkittavaksi seuran sähköpostiin 31.1.2014 mennessä. Kerro kenet mielestäsi pitäisi 
palkita sekä missä ja miksi hän on ollut Vuoden Paras. Kilpailuissa menestyneet on jo palkittu pikkujouluissa, 
joten nyt haetaan lähinnä seuratoiminnassa, talkootöissä ja muilla tavoin ansioituneita palkittavia. 
Perinteisesti on palkittu ainakin Vuoden hevonen ja Vuoden talkoolainen, mutta muitakin kategorioita saa 
tietenkin ehdottaa.

Jäsenlaskut ja lisenssit 2014

SRL lähettää seurojen jäsenille ensimmäisen erän v. 2014 jäsenmaksulaskuja 2.1. Hippos-lehti nro 1 
toimitetaan kaikille vuonna 2013 täysjäseninä olleille. Vuoden 2014 alusta liittyneille uusille jäsenille tulee 
Hippos-lehti alkaen numerosta 1, jos jäsenmaksu on kirjautunut sporttirekisteriin ajoissa. Jäsenkortti 
lähetetään Hippos-lehti nro 2:n mukana alkuvuodesta maksaneille.

Jäsenmaksut vuonna 2014
Täysjäsen: seniori 54,- (SRL 50,- + KuRat 4,-)

juniori 47,- (SRL 43,- + KuRat 4,-)
Perhejäsen:  seniori 29,- (SRL 25,- + KuRat 4,-) 

juniori 25,50 (SRL 21,50 + KuRat 4,-)
Kannatusjäsen 15,-
Jäsenedut ja ohjeet jäseneksi liittymiseen nettisivuilla http://kurikanratsastajat.net/jaseneksi.html

Lasku vapaaehtoisesta ratsastajan lisävakuutuksesta lähtee automaattisesti kaikille jäsenille jäsenkorttien 
mukana. Lisävakuutuslasku on 12€ vuonna 2014. Lisävakuutus on edelleen vapaaehtoinen. Vuonna 2013 
lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa maaliskuun 2014 loppuun saakka. Vuoden 
2014 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen tilauslomake, joka 
poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.

Vuoden 2014 kilpailuluvat

Alue- ja kansalliset kilpailuluvat vuodelle 2014 pyydetään sähköpostitse jäsensihteeriltä



kristiina.peltonen@kauhajoki.fi sitten, kun vuoden 2014 jäsenmaksu on maksettu. Tämä koskee niitä
ratsastajia, joille kansallinen tai aluelisenssi on jo myönnetty. Eli maksa ensin jäsenmaksu ja ilmoita sitten
jäsensihteerille haluamasi lisenssi, jäsenmaksun maksupäivä ja sähköpostiosoite, johon lasku
kilpailulisenssistä lähetetään.

Jos haluat ensimmäistä kertaa alueluvan tai muuttaa alueluvan kansalliseksi, ota yhteys Mapeen 
maria.rikala@netikka.fi. Tämä koskee sekä aluelupakoulutuksen käyneitä uusia lisenssinhakijoita että niitä, 
joilla koulutus on vielä käymättä. KuRat järjestää tarvittaessa aluelupakoulutuksen, kiinnostuneet voivat 
ilmoittautua Mapelle. KuRat noudattaa lisenssien myöntämisessä SRL:n suosituksia (www.ratsastus.fi).

Vuoden 2013 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2.2014 asti, sama koskee hevosten vuosimaksuja. Seuraa 
vaihtavien tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta edustettava
seura näkyy kilpailuissa oikein. Vuoden 2014 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna
3.2.2014, jos haluaa merkinnän jäsenkorttiin. 

Kilpailulupien hinnasto vuonna 2014:
• Kansainvälinen A-lupa 300,- (este, kenttä, koulu)
• Kansainvälinen B-lupa 210,- (pikkulajit)
• Kilpailukohtainen kansainvälinen lupa 50,-
• Kansallinen A-lupa 150,-
• Kansallinen B-lupa 50,-
• Aluelupa 30,-
• Hevosen vuosimaksu 40,- 

Kilpailujen kulukorvausten hakeminen

Muista hakea kilpailujen kulukorvausta vuoden loppuun mennessä. Ohjeet ja lomake seuran nettisivuilla.
Tarvittavat tiedot voi ilmoittaa myös seuran sähköpostiin. Lue ohjeet huolellisesti! Joukkemestaruuksien
lähtömaksut merkitään samaan kohtaan kuin sijoitukset, mainitse vain sijoituksen tilalle joukkuemestaruus.
Ohjeet ja lomake:
www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet.html

Pohjanmaan aluekilpailukalenteri 2014

Pohjanmaan aluekilpailukalenteri on laadittu ja kisoja kertyi mukavasti! Kisakalenteri on julkaistu 
kokonaisuudessaan alueen nettisivuilla. Seurat lisäävät itse kutsut kipaan. 
http://www.ratsastus.fi/alueet/pohjanmaan_alue/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri

Koulutusta tuomareille, ratamestareille ja stewardeille

Ilmajoella järjestetään estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus 1.2. sekä 
puheenjohtajatuomarikoulutus alue-estetuomareille 2.2. Kouluttajana on Anu Tuomi.  Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen tulossa alueen nettisivujen tapahtumakalenteriin.

Lisenssikoulutus on tarkoitettu toimihenkilöille, jotka haluavat uusia lisenssinsä seuraaviksi kahdeksi 
vuodeksi. Pj-tuomarikoulutukseen voivat osallistua alue-estetuomarit, jotka ovat parin edellisen vuoden 
aikana olleet tuomariston jäsenenä 5-10 alue- tai kansallisessa kilpailussa. Hyväksytyn kurssin jälkeen 
suoritetaan työnäyte, jonka jälkeen seura voi anoa aluepuheenjohtajatuomarioikeuksia.



Aluevalmennettavien kuivaleiri

Valitettavasti Pohjanmaan superviikonloppu 16.-17.11. peruuntui  vähäisen osallistujamäärän takia. 
Aluevalmennettavien kuivaleiri siirtyy järjestettäväksi yksipäiväisenä 1.2. Ilmajoella. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen tulossa alueen nettisivuille www.ratsastus.fi/pohjanmaa.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

28.-29.12. Esteratsastuksen aluevalmennus, Kauhajoki
4.-5.1. Kouluratsastuksen aluevalmennus,  Singsby
6.1. Esteratsastuksen seurakilpailut, Ilmajoki
18.-19.1. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
24.-25.1. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
1.2. Aluevalmennettavien kuivaleiri, Ilmajoki
1.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Ilmajoki
2.2. Puheenjohtajatuomarikoulutus alue-estetuomareille, Ilmajoki
7.-8.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
15.-16.2. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
16.2. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli, aluecup 1, sh-cup 1)
22.2. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli)
8.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli)
8.-9.3. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
15.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Jalasjärvi (halli)
30.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli, hallimestaruus)

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle!


