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Heissan,

menojalkaa jo vipattaa, mutta onneksi enää ei ole pitkä aika Finnderby-retkeen. Mukavasti on jo 
ilmoittautunut porukkaa ja vielä ehtii lisääkin mukaan! Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet alla. Myllykylään 
on hankittu uutta estekalustoa, joka otetaan käyttöön heti seuraavissa estekisoissa. Sääntökoulutus saatiin 
juuri pidetyksi ja hupparitilaus on lähdössä eteenpäin.

Junnukerhon seurakoulukisat 9.6. joudutaan valitettavasti perumaan, koska tuomari perui tulonsa eikä uutta 
saatu enää tilalle. Mutta onneksi kisoja piisaa pitkin kesää. Heinäkuussa pidetään vähän isommat kekkerit, 
kun KuRat järjestää yhdessä Kurikan Hevosystävien kanssa Hirnahdus 2012 -tapahtuman Myllykylän 
Käräjäkentällä ja Moljakan hevosuittolassa.

:) Mape

Retki Finnderbyyn Ypäjälle

KuRat järjestää lauantaina 30.6. retken Finnderbyyn Ypäjälle. Ohjelmassa kansainvälisen yhden ja kahden 
tähden kenttäkisan maastokokeet, koulu- ja esteratsastuksessa ponien ja nuorten PM-luokkia sekä esteillä 
140cm GP-luokka ja kansainvälinen 135cm. Liput ennakkoon tilattuna 20e/aikuiset, 8e/10-15-vuotiaat, alle 
10-vuotiaat ilmaiseksi.

Sitovat ilmoittautumiset ennakkolippujen tilaamisen vuoksi ke 6.6. mennessä 
posti(at)kurikanratsastajat.net, johon mennessä liput tulee maksaa seuran tilille 447300-134205. Huom! 
Ennakkoliput tilataan vain niille, jotka ovat maksaneet ne määräaikana! Maksun pitää näkyä seuran tilillä 
keskiviikkona (tai esitettävä kuitti Mapelle). Lippuja on mahdollista ostaa myös Ypäjältä portilta, jolloin hinta 
on hieman kalliimpi. Lisäksi kyytimaksu 5e KuRat-jäseniltä, 15e muilta, maksetaan käteisellä autossa.

KuRat-seurahupparitilaus lähdössä – muista maksu!

Kurikan Ratsastajien seurahupparit tilataan 9.6. Collegehupparin värivaihtoehtoina musta tai 
tummansininen, selkään brodeerataan hopeanvärisellä langalla seuran logo ja teksti Kurikan Ratsastajat. 
Saatavana koot S-XL (melko pientä kokoa), eri mallisena suuremmatkin koot. Hupparin hinta 45€. Tilaajat 
huom! Maksusi pitää näkyä seuran tilillä 447300-134205 (Parkanon säästöpankki) viimeistään perjantaina, 
muuten huppariasi ei voida tilata.

Hirnahdus 2012 ja Pohjanmaan aikuismestaruuskilpailut

Kurikan Ratsastajat ry järjestää yhteistyössä Kurikan Hevosystävien kanssa Hirnahdus 2012 -tapahtuman 
sunnuntaina 8.7. Myllykylän Käräjäkentällä kilpaillaan Pohjanmaan aikuismestaruuksista ja lisäksi avoimissa 
seuraluokissa 70-90cm sekä Moljakassa kisataan perinteiset hevosten SM-uinnit. Oheisohjelmassa mm. 
keppihevoskisat ja hevostarvikekirppis. Innokasta kökkäväkeä tarvitaan erilaisiin tehtäviin, ilmoittautumiset 
seuran sähköpostiin. Erityisesti kaivataan junnuja ja keppihevosia mukaan kepparikisaan sekä innokkaita 
leipureita :)



Alustava aikataulu:
10.30 Aikuismestaruuden kouluosuus, Käräjäkenttä
12.00 Hevosten SM-uinnit, Moljakka
13.30 Aikuismestaruuden esteosuus, Käräjäkenttä
14.30 Keppihevoskilpailut, Käräjäkenttä
15.00 Esteratsastuksen seurakilpailut (luokat 70-90cm), Käräjäkenttä

Toimihenkilöt:
Kilpailujen johtaja Sirja Koski-Laulaja
Koulutuomari Pirjo Tammela
Estetuomari Kristiina Peltonen
Ratamestari Maria Rikala

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä keskiviikkona 13.6. klo 18 
alkaen. Huom! Luokissa yhteinen rataan tutustuminen klo 17.50. Luokan 2 ratsastajat voivat pikaisesti 
tutustua rataan myös luokkien välissä sinä aikana, kun esteitä nostetaan.

Luokka 1, 40/50/60cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 70/80/90/100cm, arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset 3.-10.6. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Luokissa 
valinnainen estekorkeus, muista ilmoittautuessasi mainita, 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 samass luokassa 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. 

Nettisivuilla linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Janni Yli-Vainio, p. 040-7389269.

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä keskiviikkona 27.6. klo 18 
alkaen.

Luokka 1, Helppo C,Tutustumisluokan kouluohjelma (Rata B) 2003, päivitetty 2009, avoin kaikille
Luokka 2, Helppo B, K.N.Special 2009, avoin kaikille

• Ilmoittautumiset 17.-24.6. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

mutta turvakypärä on pakollinen.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa 



mahdollisten peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Nettisivuilla linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Hanna Lohikoski, p. 040-8677862.

Kurikan Ratsastajien junnukerho järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä keskiviikkona 
4.7. klo 18 alkaen. Huom! Luokissa yhteinen rataan tutustuminen klo 17.50. Luokan 2 ratsastajat voivat 
pikaisesti tutustua rataan myös luokkien välissä sinä aikana, kun esteitä nostetaan.

Luokka 1, 50/60/70cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 80/90/100cm, arv. 367.1 (A1/A2)

• Ilmoittautumiset 24.6.-1.7. sähköpostitse osoitteeseen sirja.koski-laulaja(at)laulajanratsutila.fi. 
Luokissa valinnainen estekorkeus, muista ilmoittautuessasi mainita, 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 samass luokassa 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. 

Nettisivuilla linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Sirja Koski-Laulaja p. 050-3660830.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

Tulevia kisoja:
8.7. Pohjanmaan aikuismestaruus ja seuraestekisat Myllykylässä (kutsu tulossa Kipaan)
22.7. Seuraestekisat Myllykylässä (kutsu nettisivuilla)
29.7. Seurakoulukisat Myllykylässä (kutsu nettisivuilla)
4.8. Seuraestekisat Myllykylässä (kutsu nettisivuilla)
12.8. Gymkhana-kisat Myllykylässä
19.8. Seurakoulukisat Myllykylässä
26.8. Seuraestekisat Myllykylässä
5.9. Seuraestekisat Myllykylässä
15.9. Seuraestekisat Myllykylässä (seuramestaruus)
23.9. Seurakoulukisat Myllykylässä (seuramestaruus)
7.10. Seuraestekisat Myllykylässä
14.10. Seurakoulukisat Myllykylässä



Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

9.-10.6. Kansalliset esteratsastuskilpailut, Kokkola (aluecup 4, noviisisarja)
13.6. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
16.-17.6. Kansalliset kenttäratsastuskilpailut, Uusikaarlepyy (SM ponit)
17.6. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Vaasa
17.6. Esteratsastuksen aluekilpailut, Alavus (sh-cup 3)
27.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
28.6.-1.7. Finnderby, Ypäjä
30.6. Kurikan Ratsastajien retki Finnderbyyn
4.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
8.7. Pohjanmaan aikuismestaruuskilpailut ja Hirnahdus 2012 -tapahtuma, Kurikka
15.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Korsnäs 
22.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
28.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Veteli (aluecup 2)
28.7. Maastoponiagility-kilpailut, Kokkola
29.7. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä

Aurinkoisia kesä- ja kisapäiviä kaikille!


