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Jäsentiedote, joulukuu 2014

Iloista joulua kaikille!

Sata hopeatiukua hännässään,
tuhat lumitähden liukua selässään,
kristallitiara otsallansa,
pakkasen pauketta kavion alla,
hörähdyksessä taikaa:
Hyvää joulun aikaa!

:) Mape

Seurapipoja on vielä jäljellä

Seurapipoja on vielä jäljellä jonkin verran. 
Puuvillapipoja on saatavana mustana, 
pinkkinä ja turkoosina. Otsalla 
hopeanvärinen painatus, jossa seuran logo 
ja nimi. Hinta 10e/kpl ja pipoja saatavana 
ainakin tulevissa kisoissa. Ensimmäisessä 
erässä pipoja tilattiin 50 kpl ja tarvittaessa tilataan lisää. Varaukset seuran sähköpostiin tai fb-ryhmään.

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

Ensiapukurssi helmikuussa

Kurikan Ratsastajat järjestää ratsastusväen ensiapu 1-koulutuksen 14.-15.2. Kurikassa. Lisätietoja tulossa 
viimeistään tammikuussa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Kipa- ja Equipe-koulutuksesta kiinnostuneita?

Löytyisikö KuRat-jäsenistä Kipa- ja Equipe -koulutuksesta kiinnostuneita, jos vaikka tulevinakin vuosina 
saataisiin aluekisoja järjestetyksi? Alkuvuodesta olisi koulutuksia lähellä ja mukavat kouluttajat :) Seura 
maksaa koulutuksen, kiinnostuneet ilmoittautukaa Mapelle.

Pro Horse Races järjestää yhteistyössä SRL Pohjanmaan kanssa seuroille Kipa- ja Equipe-koulutuksen, joka 
koostuu kahdesta päivästä ja käytännön harjoittelusta. Ensimmäisenä päivänä ladataan ohjelma, tehdään 



lähtölistat ja muut ennakkovalmistelut. Toisena päivänä kilpailussa harjoitellaan kilpailun läpivientiä, online-
yhteyttä ja tulosten siirtoa Kipaan sekä maksujärjestelmää. Koulutukset pidetään IR:n aluekilpailuissa 
helmikuussa (este) ja huhtikuussa (koulu) Ilmajoen maneesilla, Pappilantie 197, 60800 Ilmajoki. Teoriaosuus 
kisoja edeltävällä viikolla 18 Pirjo Tammelan luona, Kiikkalankuja 21, 60800 Ilmajoki.

Ehdota Vuoden Parhaita!

Vuoden Parhaat palkitaan vuosikokouksessa, joka järjestetään alkuvuoden aikana. Ehdota vuoden aikana 
ansioituneita jäseniä palkittavaksi seuran sähköpostiin 31.1.2015 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.

Kilpailujärjestelmän uudistus

Kilpailujärjestelmä uudistuu vuodenvaihteessa. Uudistuksen myötä myös kilpailusääntöihin tulee muutoksia 
mm. kansainvälisten sääntöjen muuttuessa. Muista siis tarkistaa muuttuneet säännöt ennen kilpailukauden 
alkua. Lisätietoja uudistuksesta SRL:n nettisivuilla. Kilpailupalvelujärjestelmä Kipa on uusittu vastaamaan 
uutta kilpailujärjestelmää.

Uudistuksen myötä kilpailulupien nimet muuttuvat osittain. Seurakilpailuluvasta tulee E-lupa ja alueluvasta 
D-lupa. Muut kilpailuluvat pitävät tutut nimensä ja sisältönsä. D-luvalla eli entisellä alueluvalla voi kilpailla 
kaikissa 1-2-tason kilpailuissa sekä lisäksi myös 3-5-tason kilpailuissa enintään helppo A, 110cm ja 
tutustumisluokan tasolla.

Jäsenlaskut ja kilpailulisenssit 2015

Ensimmäiset jäsenlaskut lähtevät liitosta 2.1. automaattisesti kaikille vuonna 2014 jäsenmaksun maksaneille 
(mikäli et ole erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää jäsenyyden). Tarkista ennen maksamista, 
että seura, jäsenlaji ja summa ovat laskussa oikein ja ota tarvittaessa yhteyttä seurasi jäsensihteeriin 
tietojen korjaamiseksi. Jäsenkortti lähetetään Hippos-lehden 2/2015 mukana alkuvuodesta jäsenmaksunsa 
maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä maksusta.

Vuoden 2014 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2. asti, ja sama koskee hevosten vuosimaksuja. Seuraa vaihtavien 
tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta edustettava seura näkyy kilpailuissa oikein. 
Vuoden 2015 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna 2.2., jos haluaa merkinnän jäsenkorttiin. 
Myös 1-tason kilpailuihin (vanhat seurakilpailut ja kilpailuharjoitukset) otetaan ilmoittautumisia vastaan 
Kipan kautta. Ilmoittautumista varten tarvitset maksuttoman E-kilpailuluvan (entinen seurakilpailulupa), 
jonka voit tehdä jäsenmaksun maksettuasi osoitteessa https://lisenssi.sportti.fi/.

Jäsenmaksut 2015

SRL:n syyskokous päätti nostaa liiton osuutta jäsenmaksuista 2 eurolla, joten seuran jäsenmaksut nousevat 
saman verran, kun helmikuun vuosikokous päätti pitää seuran osuuden ennallaan 4 eurossa. 
Kannatusjäsenen jäsenmaksu pysyy ennallaan, koska siitä ei tilitetä osaa liitolle.

Jäsenmaksut vuonna 2015
Täysjäsen: seniori 56,- (SRL 52,- + KuRat 4,-)

juniori 49,- (SRL 45,- + KuRat 4,-)



Perhejäsen:  seniori 31,- (SRL 27,- + KuRat 4,-) 
juniori 27,50 (SRL 23,50 + KuRat 4,-)

Kannatusjäsen 15,-
Jäsenedut ja ohjeet jäseneksi liittymiseen nettisivuilla http://kurikanratsastajat.net/jaseneksi.html

Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi

Kokkolan urheiluratsastajat ry järjestää hevoskerhonohjaajakoulutuksen 17.1.2015 klo 11-18 Länsipuiston 
koululla Kokkolassa (Torikatu 41 A, sisäänkäynti Torikadun puolelta). Käytännön osuus järjestetään Stall 
Classicilla. Mukaan mahtuu 20 osanottajaa. Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään kahdeksan. 
Kurssille osallistuvilta edellytetään vähintään 14 vuoden ikää ja Hoito 1 -merkin suorittamista tai vastaavia 
tietoja ja taitoja. Kouluttajina toimivat Päivi Anttila ja Merja Björklind. 

Kurssin hinta on 60 euroa. Hintaan sisältyvät opetus, materiaalit, yksi lämmin ateria ja kuljetukset tallille. 
Kurssimaksu tulee maksaa 9.1.2015 mennessä KSUR:n tilille FI06 5162 0020 0003 71. Ilmoittautumiset 
Merja Björklindille 2.1.2015 mennessä. Puh. 040-8678292 tai sähköposti merja.bjorklind@edu.kokkola.fi. 
Kerro ilmoittautuessasi yhteystietosi, erikoisruokavaliosi ja haluatko materiaalin suomeksi vai ruotsiksi.

Toimihenkilökoulutuksia Pohjanmaalla

SRL Pohjanmaa järjestää nuorten hevosten arvostelukurssin koulutuomareille Vaasassa 17.1. Kouluttajana 
Irmeli Summanen. Estetuomarien, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutukset pidetään Seinäjoella 
31.1. Kouluttajana Anu Tuomi. Lisenssikoulutus on tarkoitettu vanhoille toimihenkilöille, jotka haluavat 
uusia lisenssinsä. Uusille toimihenkilöille järjestetään koulutuksia alkuvuodesta Seinäjoella. 
Stewardikoulutus pidetään 31.1.-1.2.  ja estetuomarikoulutus (tolkning på svenska) 7.-8.2. Stewardien 
kouluttajana Pia Myrskog ja estetuomarien kouluttajana Anu Tuomi. Lisätietoja koulutuksista SRL 
Pohjanmaan nettisivuilla. Tiedustelut: Emmi Kupiainen, emmi.kupiainen@ratsastus.fi, 045 122 5772.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

10.-11.1. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
17.1. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Kokkola
17.1. Nuorten hevosten arvostelukoulutus koulutuomareille, Vaasa
24.-25.1. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
31.1. Estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, Seinäjoki
31.-1.2. Stewardikoulutus, Seinäjoki
7.-8.2. Estetuomarikoulutus, Seinäjoki
14.-15.2. Ratsastusväen EA1-kurssi, Kurikka
14.-15.2. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus
21.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (halli)
7.-8.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Perho
8.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (halli, aluecup 1)
14.-15.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
14.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Lapua (halli)
21.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (halli)
22.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)

Hyvää joulun aikaa ja onnea vuodelle 2015!


