Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, lokakuu 2014

Pipoja ja pikkujouluja
Jee, seurapipot saapuivat ja varauslistakin on lähtenyt täyttymään mukavasti. Pipoja saapui ensimmäisessä
erässä 50 kpl ja tarvittaessa tilataan lisää, että kaikki halukkaat saavat omansa. Pipon voi ostaa vaikka
pikkujouluista. Kauden kohokohta lähestyy kovaa vauhtia, joten muista ilmoittautua mukaan, että tiedetään
varata tarpeeksi ruokaa kaikille. Ja nyt on muuten todella hyvät ruuat tilattuna. Kaikki ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan! Ennen pikkujouluja kökitään vielä Myllykylän kenttä kuntoon talven varalle.
:) Mape
Pikkujoulut Kauppilan lomatuvalla
Tervetuloa Kurikan Ratsastajien pikkujouluhin! Pikkujoulut järjestetään tänä vuonna Kauppilan lomatuvalla
lauantaina 1.11. kello 18 alkaen. Osoite on Latvatie 116, ajo-ohje: 3-tien/ 67:n suunnasta tullessa tallin ohi
Nikkolantietä eteenpäin ja T-risteyksestä oikealle, lomatupa on toinen talo oikealla. Ohjelmassa hyvää
ruokaa, seuramestarien palkitsemiset sekä saunomista ja paljuttelua, joten uikkarit ja pyyhe mukaan.
Ruokailun takia ilmoittautumiset Mapelle tai seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net viimeistään
ma 27.10. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
Seurapipot saapuivat!
Syksyn piristykseksi päätimme hankkia
seurapipot kaikille halukkaille!
Puuvillapipoja on saatavana mustana,
tummansinisenä, pinkkinä ja turkoosina.
Otsalla hopeanvärinen painatus, jossa
seuran logo ja nimi. Hinta 10e/kpl ja pipoja saatavana ainakin pikkujouluissa ja tulevissa kisoissa.
Ensimmäisessä erässä 50 kpl ja tarvittaessa tilataan lisää. Varaukset seuran sähköpostiin tai fb-ryhmään, jos
haluat pipon mutta et pääse pikkujouluihin sitä noutamaan.
Syyskökkä Myllykylässä
Talvi tulee ja on aika laittaa kenttä ja kanttiinikoppi talviteloille. Syyskökkä pidetään Myllykylässä
maanantaina 27.10. klo 16 alkaen, tervetuloa mukaan! Estetäytteistä osa siirtynee jossain vaiheessa talveksi
Kauppilaan, jossa ne ovat jäsenten käytettävissä.
KuRat-menestystä kilparadoilta
Ella Peltonen ja Windy Twinkle nappasivat ykkös- ja kakkospalkinnon Myrkyn alue-estekisoissa lokakuun
alussa. Ratsukko voitti Pohjanmaan Ponipokaalin 80cm-esteluokan ja sijoittui toiseksi 90cm-luokassa.
Ponipokaalin yhteistuloksissa ratsukko oli hienosti viides. Onnea!

Kipa- ja Equipe-koulutuksesta kiinnostuneita?
Löytyisikö KuRat-jäsenistä Kipa- ja Equipe -koulutuksesta kiinnostuneita, jos vaikka tulevinakin vuosina
saataisiin aluekisoja järjestetyksi? Nyt olisi koulutus 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, onlineyhteyttä ja tulosten siirtoa Kipaan sekä maksujärjestelmää. Koulutus pidetään to 30.10. klo 18 Pirjo
Tammelan luona, Kiikkalankuja 21, 60800 Ilmajoki ja 2.11. IR:n alue-estekilpailuissa Ilmajoen maneesilla,
Pappilantie 197, 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.
Klippauksen aakkoset Kauhavalla
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Klippauksen aakkoset -koulutuksen Kauhavalla (Hirvijoentie 964,
Hirvijoki) torstaina 6.11. klo 17.30 alkaen. Teoriaosuuden aiheina miksi ja millainen hevonen kannattaa
klipata, klipperin käyttö ja huolto, hevosen totuttaminen klippaamiseen sekä Mallit ja rajaukset. Teorian
jälkeen käytännön harjoittelua tallin hevosilla. Koulutus päättyy viimeistään klo 21.
Kouluttajina Susanna Hakkarainen, Sedu Aikuiskoulutus ja Nanne Korpivaara, ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
Huom! Koulutukseen otetaan enintään kahdeksan osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus on
maksuton. Paikalla kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset: nanne.korpivaara@proagria.fi , p. 040-161 2552
(puhelimella arkisin klo 8-16).
Hevosyrittäjäpäivä Seinäjoella
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Hevosyrittäjäpäivän, joka on kattava tietopaketti hevosalan
yrittäjille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hevosyrittäjäpäivä pidetään Seinäjoen raviradan ravintola
Troikassa lauantaina 15.11. klo 10 alkaen (kahvitarjoilu klo 9.30).
Ohjelmassa mielenkiintoisia puheenvuoroja muun muassa asiakkaiden tyytyväisyydestä ja näkökulmasta,
hevosyritysten johtamisesta sekä työtä helpottavista talliratkaisuista. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 16.00,
jonka jälkeen on mahdollista tutustua vieressä sijaitsevaan hevossairaala Animagiin. Koulutus on maksuton.
Ilmoittautumiset ma 10.11. mennessä: Nanne Korpivaara, nanne.korpivaara@proagria.fi, 040-161 2552
(puhelimitse arkisin klo 8-16).
Pikkuvarsojen sairaudet ja eri-ikäisten hevosten ähkyt ja ruuansulatuselimistö
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Pikkuvarsojen sairaudet ja eri-ikäisten hevosten ähkyt ja
ruuansulatuselimistö -luentotilaisuuden keskiviikkona 26.11. klo 9-15 Animagi Eläinsairaalassa Seinäjoella

(Ravitie 8, Seinäjoki). Maksuton luentotilaisuus on suunnattu ensisijaisesti eläinlääkäreille, mutta paikalle
ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Luennot pidetään englanniksi, materiaali on suomennettu. Kysymyksiä ja keskustelua varten paikalla on
tulkki. Ilmoittautumiset sähköpostitse tai puhelimitse (arkisin 8-16) viimeistään perjantaina 21.11. Susanna
Hakkarainen, 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, 040-1612552,
nanne.korpivaara@proagria.fi.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
30.10. Kipa- ja Equipe-koulutus, Ilmajoki
1.11. KuRat pikkujoulut, Kurikka
1.11. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki
2.11. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli)
2.11. Kipa- ja Equipe-koulutus, Ilmajoki
6.11. Klippauksen aakkoset, Kauhava
8.-9.11. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (katsastus)
15.11. Hevosyrittäjäpäivä, Seinäjoki
26.11. Luentotilaisuus, Seinäjoki
29.-30.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
13.-14.12. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
Nähdään pikkujouluissa!

