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Kisakesän hyviä ja huonoja uutisia
Aloitetaan niistä huonoista uutisista. Kouluratsastuksen aluejoukkuemestaruuksia ei valitettavasti pystytä
pitämään suunnitellusti 26.7. tuomaripulan takia. Hallitus soitteli yli kuukauden ajan puolen Suomen
koulutuomareita läpi, mutta valitettavasti tuomareita ei vaan saatu tarpeeksi. Sama ongelma on vaivannut
muitakin koulukisoja. Kesäkuun seurakisojen peruminen oli lähellä, kun tuomaria ei meinannut millään
löytyä ja kahdet muutkin Pohjanmaan aluekoulukisat on siirretty tai peruttu tuomaripulan takia.
Mutta onneksi on hyviäkin uutisia. Muuten Myllykylän kisakausi on lähtenyt mukavasti käyntiin ja
kisatuottoa on saatu kertymään sen verran, että vihdoin saadaan hankituksi kauan kaivatut uudet
kouluaidat ja -kirjaimet. Toivottavasti niitä päästään myös käyttämään vielä tämän kesän aikana, edes
seuramestaruuksissa, jos ei muita koulukisoja saada enää pidetyksi. Mutta vielä eletään toivossa, ettei
koulukisojenkaan suhteen tarvitsisi tykkänään heittää hanskoja tiskiin. Menestyksekästä kisakesää!
:) Mape
Aluekoulukisat siirtyvät tai peruuntuvat
Valitettavasti kouluratsastuksen joukkuemestaruuskisat 26.7. joudutaan perumaan tai siirtämään
myöhemmäksi. Hallitus päättää perjantaina, yritetäänkö kisoja järjestää myöhemmin vai joudutaanko ne
perumaan kokonaan. Jotta kisat pystyttäisiin pitämään, tarvitaan kovasti apua kisajärjestelyihin. Eli jos
haluat, että kisat pidetään Kurikassa, mukaan järjestelyihin kannattaa ilmoittautua nyt!
Pohjanmaan joukkuemestaruudet
Pohjanmaan alueen joukkuemestaruudet ratsastetaan esteillä 9.8. Ylistarossa ja koulussa mahdollisesti
Kurikassa, jos vaan saadaan kisoille uusi ajankohta sekä riittävästi tuomareita ja kökkäväkeä. Onko seurassa
kiinnostuneita osallistujia joukkueisiin? Kiinnostuneet voivat ilmoittautua seuran sähköpostiin. Seura
maksaa joukkueiden lähtömaksut mestaruusluokissa.
Esteillä joukkuemestaruus ratkaistaan 90, 100 ja 110cm luokissa. Joukkueessa on vähintään kolme ja
enintään neljä jäsentä ja vähintään yhden joukkueen jäsenen tulee osallistua kuhunkin mestaruusluokkaan.
Koulussa joukkuemestaruus ratsastetaan helppo B ja helppo A tasolla. Joukkueessa on kolme jäsentä, joista
yksi ratsastaa toisen luokan ja kaksi toisen. Saataisiinko kasaan jopa kaksi koulujoukkuetta, jos kisat
pystytään pitämään Kurikassa?
Tulevia kilpailuja
Esteratsastuksen seurakilpailut su 6.7. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Eve
Luokka 1, Ristikko, arv. happy round, avoin aloitteleville ratsukoille, avustaja sallittu
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)

Esteratsastuksen seurakilpailut ke 13.8. klo 18 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilöt Anne-Mari & Eve
Luokka 1, 55/65/75cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 2, 85/95/105/115cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Esteratsastuksen seurakilpailut la 13.9. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Hanna
Luokka 1, 50cm, arv. 367.2 (A2/A2), pikkujunnujen seuramestaruus
Luokka 2, 60-70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 3, 60/80/100cm, arv. 367.2 (A2/A2) juniorien ja seniorien seuramestaruus
Luokka 4, 80/90/100/110cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Huom! Kisoille etsitään uutta ajankohtaa, koska 13.9. on Pohjanmaan aluemestaruudet esteillä
Estekisoissa luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan luokkaan kuin
on kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut.
Kouluratsastuksen seurakilpailut su 28.9. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Janni
Luokka 1, Helppo C, harrasteluokan kouluohjelma 2003, päiv. 2009, pikkujunnujen seuramestaruus
Luokka 2, Helppo C, tutustumisluokan kouluohjelma (rata A) 2003, päiv. 2009
Luokka 3, Helppo B, nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2003, päiv. 2009
Luokka 4, Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6, (Ruotsalainen kenttäkilpailuohjelma 2000), päiv. 2009
Juniorien ja seniorien seuramestaruus ratsastetaan luokissa 2-4.
Kilpailukutsut: http://www.kurikanratsastajat.net/kisat.html.
Seuramestaruussäännöt: http://kurikanratsastajat.net/seuramest.html
KuRat-menestystä kilparadoilta
Ylistaron alue-estekisoissa 18.5. Ella Peltonen ja Windy Twinkle sijoittuivat 80cm-luokassa seitsemänneksi
sekä Marja Rinta-Risku ja Zeko's Pouliche 90cm-luokassa kahdeksanneksi. Alavuden alue-estekisoissa 15.6.
Anna Puska ja Virturilla sijoittuivat 80cm-luokassa yhdenneksitoista sekä Elina Laakso ja Zinella 90cmluokassa kuudenneksi. Kauhajoella 28.6. Ella Peltonen ja Windy Twinkle sijoittuivat 75cm-luokassa jaetulle
ykkössijalle ja 85cm-luokassa neljänneksi. Onnittelut kaikille!
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi Alavudella
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi on tarkoitettu nuorisotoiminnasta kiinnostuneille ja etenkin
heppakerhojen ohjaajiksi aikoville nuorille. Kurssin suorittaneilla on jatkossa oikeus toimia
hevoskerhojenohjaajina ja vastaanottaa Minimerkki -ja Perushoitomerkkisuorituksia. Kurssi järjestetään
lauantaina 9.8. klo 9.30–17 Alavuden Ratsastuskoululla (os. Kivistöntie 89, 63400 Alavus).
Pääsyvaatimuksina vähintään 14 vuoden ikä (v.2000 syntyneet), innostus lastenohjaamiseen sekä Hoito I–
merkin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssin sisältönä mm. alle 13 -vuotiaan lapsen kehitys ja
ohjaaminen, ohjaajan tehtävät, Nuori Suomi–ohjelma, materiaalien käyttöön opastus, kerhotoiminnan
suunnittelu ja käytännön harjoitukset.
Kouluttajana toimivat SRL:n nuorisokouluttajat Jenni Sippola ja Päivi Anttila. Kurssimateriaaleina on SRL:n
Hevostaitokansio, Hevoskerhon ohjaajan opas sekä Hevoskerholainen–työkirja. Materiaalimaksu sisältyy
kurssin hintaan. Jos satut omistamaanjonkun edellä mainitun teoksen vanhemman painoksen, niin
suosittelemme ottamaan mukaan. Muistathan ottaa mukaan myös omat muistiinpanovälineesi!
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 1.8. materiaalitilauksen vuoksi Hannelle sähköpostilla
hanne.laukkanen@sedu.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä koko nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja

mahdolliset ruoka-allergiasi. Mainitsethan myös, jos haluat saada kurssimateriaalisi ruotsiksi! Lisäinfot
Hannelta sähköpostitse tai puh.040-8680223. Kurssimaksu 60 € ( sis.kurssi, lounas, kahvi ja materiaalit).
Maksut suoritetaan Alavuden Ratsastajat ry:n tilille tilinumero FI28 5007 0020 029007, viestikohtaan
merkintä ”HKO-koulutus”, 9.8.2014 mennessä. Huom. Kuitti maksusta esitettävä kurssille tultaessa.
Koko perheen tapahtuma Komiat Hevooset
Perämettän Puskaratsastajat ry järjestää Lapuan Tiistenjoella 26.7. ensimmäistä kertaa, yhteistyössä Komiat
Traktorit-työryhmän kanssa, koko perheen tapahtuman hevosharrastuksen innoittamana. Suomen
Ratsastajainliiton parhaaksi pohjalaisratsastusseuraksi 2012 valitsema yhdistys haluaa tarjota erilaisia
elämyksiä pohojalaases henges, komiasti. Pääesiintyjänä aito amerikkalainen, viidennen sukupolven cowboy
Ed Dabney.
Suomalainen cowboy esittelee hevosen käsittelytaitojaan ja mahdollisesti karjanajoa hevosella. Ohjelmassa
myös vanhojen hevosalan ammattien esittelyä, kengitysnäytös, työhevosnäytös, satulaseppä, taontaa sekä
uuden historiallisen lajin, ratsastusjousiammunnan näytös. Talutusratsastusta lapsille ja aikuisille, lapsille
lisäksi keppihevosrata.
Tapahtumalle etsitään yhteistyökumppaneita. Tule mukaan esittelemään yritystäsi tapahtuman
käsiohjelmaan ilmoituksen muodossa. Markkinatorilla esillä hevosiin ja maaseutuun liittyviä tuotteita.
Torille etsitään myyjiä, jotka täydentävät tuotteillaan ja palveluillaan tapahtuman tarjontaa. Tavoitteena on
luoda lämminhenkistä, aitoa toritunnelmaa hevos- ja maalaistapahtumaan. Lisätietoja: Marita Vaahtoniemi,
040 5794561 / marita.vaahtoniemi@netikka.fi.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
6.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
12.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Vaasa
12.-13.7. Kansalliset esteratsastuskilpailut, Kokkola (poni-GP, ponicup, pikkuponicup, noviisisarja,
suomenhevoset)
26.7. Komiat hevooset -tapahtuma, Lapua
2.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Veteli
3.8. Kenttäratsastuksen aluekilpailut, Alavus (aluemestaruus)
9.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (joukkuemestaruus)
9.8. Hevoskerho-ohjaajien peruskurssi, Alavus
13.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
15.-17.8. Kansalliset esteratsastuskilpailut, Tuuri (poni-SM, sh-mestaruus, amatöörisarja, noviisisarja)
17.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Korsnäs
30.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (aluecup 3)
Aurinkoista kesää kaikille!

