Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, elokuu 2011

Katse kohti syksyä
Kesän kiivain kisarupeama alkaa olla loppusuoralla, mutta vielä on muutamat kisat järjestettävänä.
Seuramestaruuksista kisataan taas syyskuun puolivälissä. Kesän kisat ovat houkutelleet sen verran
mukavasti osallistujia, että kisatuotoilla saadaan mm. lyhennetyksi kenttälainaa, hankituksi lisää uutta
estekalustoa ja järjestetyksi mukavat pikkujoulut! Viimeksi mainitut pidetään 19.11. Jurvassa
Klapurinmajalla ja luvassa on ainakin hyvää ruokaa, saunomista, paljuttelua, palkitsemisia ja tietysti
mukavaa seuraa. Kannattaa siis jo merkitä päivä kalenteriin!
:) Mape
Valokuvakisa käynnistyy taas!
Kurikan Ratsastajien perinteinen valokuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailuun voit osallistua enintään
kolmella hevosaiheisella valokuvalla. Kilpailu on avoin kaikille KuRat-jäsenille. Kuvia otetaan vastaan 2.10.
saakka seuran sähköpostiin posti(at)kurikanratsastajat.net. Kolme parasta kuvaa palkitaan esinepalkinnoin.
Kuvakisan tuomarina toimii Petri Borén. Kuvakisaan toivotaan runsasta osanottoa! Palkinnot jaetaan
pikkujoulussa 19.11.
Varastokökkä Myllykylässä
Myllykylän ratsastuskentällä pidetään estevaraston siivous- ja järjestelykökkä perjantaina 2.9. klo 17 alkaen.
Samalla tehdään säilytystelineet mm. kouluaidoille. Talkooevästä tarjolla, kaikki reippaat sennut tervetuloa
mukaan!
Merkkisuoritustilaisuus Kauppilassa
KuRat-jäsenillä on Kauppilan tallilla 7.9. klo 18 alkaen mahdollisuus ainakin perusmerkin, perushoitomerkin
ja minimerkin suorittamiseen. Ilmoittautumiset seuran sähköpostiin posti(at)kurikanratsastajat.net 5.9.
mennessä. Muista mainita, minkä merkin/ mitkä merkit haluat suorittaa.
Seura anoo ratsastusmerkkejä
Seura anoo ja maksaa jäsenten suorittamat ratsastus- ja hoitomerkit niille jäsenille, jotka ovat osallistuneet
talkootöihin vähintään kolmesti kauden aikana. Muista siis merkitä talkootyösi tapahtumissa olevaan
listaan! Suoritetut merkit jaetaan jäsenille pikkujoulussa. Merkkisäännöt löytyvät Suomen Ratsastajainliiton
nettisivuilta www.ratsastus.fi. Ilmoita suorittamasi merkit Mapelle maria.rikala(at)netikka.fi 9.10. mennessä,
tarkemmat ohjeet syyskuun jäsentiedotteessa. KuRatin järjestämissä tilaisuuksissa suoritetut merkit
huomioidaan automaattisesti.
Hippoksen tamma- ja varsanäyttely Myllykylässä
Myllykylän Käräjäkentällä järjestetään torstaina 15.9. klo 9 alkaen Suomen Hippoksen tamma- ja

varsanäyttely. Näyttelyn järjestelyistä vastaa Kurikan Hevosystävät, mutta kanttiinin pito on KuRatin heiniä.
Taas onkin hyvä tilaisuus hankkia lisää kökkämerkintöjä leipomalla ja/tai tulemalla kanttiiniin myyjäksi.
Kanttiiniin tarvittaisiin esim. voileipiä, makaroni- tms. ruokaisaa salaattia, pullaa/piirakkaa kahvin kanssa.
Makkaraa paistetaan mahdollisuuksien mukaan, jos jostain löytyy sopiva sähkö- tai kaasugrilli. Kaikki
näyttelyn kökkäilmoittautumiset seuran sähköpostiin posti(at)kurikanratsastajat.net.
Este- ja kouluratsastuksen seuramestaruuskisat Myllykylässä
Este- ja kouluratsastuksen seuramestaruuksista kisataan syyskuun puolivälissä Myllykylässä. Kisakutsut ja
mestaruussäännöt löytyvät seuran nettisivuilta:
http://www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
http://www.kurikanratsastajat.net/seuramest.html
Mitalit ja pokaalit jaetaan perinteisesti pikkujouluissa!
KuRat este- ja kouluratsastuksen joukkuemestaruuksissa
Pohjanmaan alueen joukkuemestaruudet kisattiin 13.8. Uudessakaarlepyyssä kouluratsastuksessa ja 21.8.
Ylistarossa esteratsastuksessa. KuRatille saatiin joukkue molempiin lajeihin! Koulujoukkueessa ratsastivat
Sirja Koski-Laulaja / Ihme-Vimpula (heB), Miia Vaarankorpi / Tekiila (heB) ja Maria Rikala / Simply Different
(heA). Joukkueen sijoitus oli 15/18. Estejoukkueeseen kuuluivat Anne-Mari Antila / Milagross (90cm), Maria
Rikala / Mallikka (90cm), Eerika Peltonen / Windy Twinkle (100cm) ja Emma Peltonen / Miss Monty
(110cm). Estejoukkueen sijoitus oli 13/17.
Kuvia nettisivuille
KuRatin nettisivuja on yritetty päivitellä ajan tasalle ja erityisesti seuraa edustavista ratsukoista toivotaan
lisää kuvia. Kuvat voi lähettää suoraan Mapelle maria.rikala(at)netikka.fi. Jos joku sivuilla jo oleva haluaa
vaihtaa kuvansa tuoreempaan, uusia kuvia voi lähtettää samaan osoitteeseen. Samoin muitakin kuvia ja
päivitys- ym. ehdotuksia :)
Seurapaitoja vieläkin noutamatta
Kurikan Ratsastajien seurapaidat saapuivat jo alkukesästä, mutta vieläkin on muutamia paitoja noutamatta
ja maksamatta. Paidat voi maksaa mieluiten seuran tilille 447300-134205, viestiksi "seurapaidat",
kappalemäärä ja oma nimi. Paitoja voi noutaa ainakin Myllykylästä kisojen aikaan tai erikseen sovittaessa
muualta ja muina aikoina. Paidat luovutetaan maksukuittia tai käteismaksua vastaan. Huolehdittehan oman
paitanne maksun ja noutamisen mahdollisimman pian! Ylimääräisiä paitoja myynnissä 20e/kpl Myllykylässä
kisojen ja tapahtumien yhteydessä, kysy lisää kanttiinista.
Aluevalmennuksiin haku kaudelle 2012
Aluevalmennuksiin haku kaudelle 2012 alkaa olla ajankohtaista. Täytä hakulomakkeen nettiversio, löydät
sen Pohjanmaan materiaalisalkusta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.8.2011 kaikkien lajien osalta.
Ota yhteyttä tämän jälkeen valmennusvastaaviin. Mikäli lomakkeen lähetyksessä on ongelmia, ota yhteyttä
aluesihteeriin eva.sandback@ratsastus.fi.
Pohjanmaan aluevalmentajat ja aluevalmennusten katsastukset:
este: 1.-2.10. Lehtimäki, Henrik Ehrnrooth
kenttä: 29.-30.10. Lehtimäki, Pirkko Herd

koulu: 28.-29.10. paikka avoin, Kerstin Nyberg
Loppuvuoden alennus jäsenmaksuihin
Suomen Ratsastajainliitto tiputtaa 1.9. alkaen omaa jäsenmaksuosuuttaan -50% loppuvuodeksi, jolloin myös
seuran jäsenmaksu alenee. Alennus koskee loppuvuoden aikana seuraan liittyviä uusia jäseniä. KuRatin
loppuvuoden jäsenhinnat ovat siis:
- senioritäysjäsenet 24e 
, junioritäysjäsenet 21,50e 
- senioriperhejäsenet 14e 
, junioriperhejäsenet 12,75e 
- kannatusjäsen normaali hinta 15e
Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajien junnukerho järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina
28.8. klo 11 alkaen.
Luokka 1, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 60cm, arv. 367.2 (A2/A1)
Luokka 3, 70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 5, 90cm, arv. AM5
• Ilmoittautumiset sähköpostitse 18.-25.8. osoitteeseen sirja.koski-laulaja(at)laulajanratsutila.fi.
Muista ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen.
• 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.
• Lähtömaksu 5€ KuRat-jäseniltä, muut 10€. Jälki-ilmoittautuminen +4€.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Sirja Koski-Laulaja, p. 050-3660830, sirja.koski-laulaja(at)laulajanratsutila.fi
Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä lauantaina 17.9. klo 12
alkaen.
Luokka 1, Harrasteluokan kouluohjelma, avoin kaikille
Pikkujunnujen seuramestaruus
Luokka 2, Helppo C:1, avoin kaikille
Seuratasolla kilpailleiden junioreiden ja senioreiden seuramestaruus
Luokka 3, Helppo B:0, avoin kaikille
Aluetasolla kilpailleiden junioreiden ja senioreiden seuramestaruus
Luokka 4, Helppo A:10, avoin kaikille
Kansallisella tasolla kilpailleiden junioreiden ja senioreiden seuramestaruus
•

Ilmoittautumiset sähköpostitse 7.-14.9. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seuramestaruudesta kilpailevat KuRat-jäsenet, ilmoittakaa mistä mestaruudesta kisaatte ja missä
luokassa.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita.
Kannukset ole pakolliset luokassa 1. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä, muut 10e. Ei jälki-ilmoittautumisia.
Enintään 2 starttia/ hevonen.
Palkintoina ruusukkeet.
Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
Kilpailupaikalla kanttiini.
Pysäköinti kentän päädyssä olevalle parkkipaikalle tai tarvittaessa tien varteen. Talojen pihat eivät
ole seuran käytössä vaan yksityisaluetta. Talojen pihoihin ei myöskään saa viedä hevosia.
Kilpailujen vastuuhenkilö Henna Rankila, p. 044-3419636, hennarankila(at)luukku.com.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 18.9. klo 12
alkaen.
Luokka 1, 50cm, arv. tyyli, Pikkujunnujen seuramestaruus
Luokka 2, 60cm-70cm, arv. tyyli
Luokka 3, 80-90cm, arv. tyyli
Luokka 4, 60/80/100cm, arv. tyyli, Junioreiden ja senioreiden seuramestaruus
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilmoittautumiset sähköpostitse 8.-15.9. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista
ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla. Luokassa 4 valinnainen estekorkeus, mainitse
valintasi kun ilmoittaudut. Seuramestaruudesta kilpailevat KuRat-jäsenet, ilmoittakaa mistä
mestaruudesta kisaatte ja millä tasolla.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen.
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.
Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
Enintään 2 starttia/ hevonen.
Palkintoina ruusukkeet.
Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
Kilpailupaikalla kanttiini.
Pysäköinti kentän päädyssä olevalle parkkipaikalle tai tarvittaessa tien varteen. Talojen pihat eivät
ole seuran käytössä vaan yksityisaluetta. Talojen pihoihin ei myöskään saa viedä hevosia.
Kilpailujen vastuuhenkilö Henna Rankila, p. 044-3419636, hennarankila(at)luukku.com.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Tulevia kisoja
28.8. Seuraestekisat Myllykylässä
17.9. Seurakoulukisat Myllykylässä (seuramestaruus)
18.9. Seuraestekisat Myllykylässä (seuramestaruus)

1.10. Seuraestekisat Myllykylässä
8.10. Seurakoulukisat Myllykylässä
Kutsut ja lisää kisoja: http://www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
Nouse Ratsaille -päivä Kauhajoella
Nouse Ratsaille -päivä Tommin tallilla Kauhajoella. Tapahtuman järjestävät Joheka-Team ja Tommin talli,
yhteystiedot: 014 827 661 ja jonna.potila@hotmail.com. Lisätietoja: www.johekateam.net.
Piia Pantsun estevalmennus Myrkyssä
Piia Pantsu valmentaa Myrkyssä 8.-9.9. Torstaina valmennus n. klo 11–18 ja perjantaina n. klo 8–16.
Valmennus pidetään joko ulkokentällä tai maneesissa. Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä
sähköpostiosoitteeseen: nina.grankvist@pp.inet.fi. Jos olet estynyt jostain syystä saapumasta, tulee
valmennus joka tapauksessa maksaa. Mahdollisen esteen sattuessa voit tietenkin hankkia myös tilallesi
jonkun toisen, mutta ilmoita siinä tapauksessa asiasta etukäteen.
Ilmoita valmennusta varatessasi, jos tarvitset karsina- tai majoituspaikkaa. Suupohjan Ratsutilan uudessa
leiriasunnossa upeat mahdollisuudet yöpyä (lähellä ratsastuskenttää). Hinta:
1 pv 70€ ja 2pv 130€ seuran jäseniltä + 4€/h/ratsastaja kenttämaksu/maneesimaksu
1 pv 80€ ja 2pv 140€ muilta + 4€/h/ratsastaja kenttämaksu/maneesimaksu
Seuraavat Piia Pantsun valmennukset Myrkyssä 10.–11.10. ja 2.12.
Varsat aisoihin! -koulutus Ylistarossa
Varsat aisoihin! - Varsan ajo-opetus tulevaa työajoakin silmälläpitäen Ylistaron Mäki-Pohdossa lauantaina
10.9. (4H - Elämysmaailma, os. Ravurintie 2). Kurssin vetäjinä hevosmetsuri Mika Lehtinen ja näyttelijä,
hevosmies Petri Johansson. Klo 10.00 Teoria (omakustanteinen keittolounas), klo 12.00 Varsojen valjastusta
ja ajoharjoittelua Mäki-Pohdon hevosurheilukeskuksessa (Elämysmaailman välittömässä läheisyydessä).
Oman varsan saa jättää kotiin. Kurssivarsat valmiina paikan päällä. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 17.00
Koulutuksen hinta 35 € (laskutetaan jälkikäteen). Hinta sisältää iltapäiväkahvin. Huom! Hinta 30 € /pv, jos
osallistut myös su työhevospäivään. Koulutuksen järjestää Heko-hanke. Ilmoittautumiset hankevetäjille pe
2.9. mennessä. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi
Kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi
Työhevospäivä Ylistarossa
Työhevonen tänään - perinteitä kunnioittava työhevospäivä uusin maustein Ylistaron Mäki-Pohdossa
sunnuntaina 11.9. Kurssin vetäjinä hevosmetsuri Mika Lehtinen ja näyttelijä, hevosmies Petri Johansson.
Klo 10.00 Teoria - Perusasioiden lisäksi käsitellään hevosen käyttöä elokuvissa, teatterissa, hääkyydityksessä
sekä nykyajan hevostilan huoltotöissä (omakustanteinen keittolounas). 4H - Elämysmaailma, Ravurintie 2.
Klo 12.00 Valjastusta ja käytännön harjoituksia Mäki-Pohdon hevosurheilukeskuksessa (Elämysmaailman
välittömässä läheisyydessä). Tilaisuus päättyy viimeistään klo 17.
Koulutuksen hinta 35 € (laskutetaan jälkikäteen). Hinta sisältää iltapäiväkahvin. Huom! Hinta 30 € /pv, jos
osallistut myös la varsat aisoihin -päivään. Koulutuksen järjestää HeKo-hanke. Ilmoittautumiset
hankevetäjille pe 2.9. mennessä. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta

erityisruokavaliosta.
Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi
Kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi
Autumn Stunt Riding Show
Tommin Tallin maneesissa, Kauhajoella 16.-18.9. järjestetään Autumn Stunt Riding Show. Puolalaisen Marcin
Machin klinikat maneesissa pe klo 19, la klo 14 ja su klo 13. Hevosen käsittelyyn liittyvät ongelmat: esim.
kengitys-, satulointi- ja lastausongelmat sekä ensiratsastukset (tarkempi ohjelma riippuu paikalla olevien
hevosten ongelmista.) Jos haluat hevosesi klinikkaan, tiedustelut Pirjo Koivistolle 040 709 4869 tai
pirjo(a)riimunnaru.fi. Klinikat ovat englanninkielisiä.
La 17.9.2011 klo 18.00 Stuntratsastus Show Marcin Mach (Puola) & Vladimir Georgiev (Bulgaria).
Monipuolinen kanttiini ja hevostarvikemyynti pe-la-su. Liput:
3 pv pe-su 15 € (sisältää kaikki klinikat ja Stuntratsastus shown)
1 pv pe 5 € (Klinikat 19.00-)
1 pv la 10 € (Klinikat 14.00- ja Stuntratsastus Show 18.00-)
1 pv su 5 € (Klinikat 13.00-)
Kaikkiin tapahtumiin alle kouluikäiset ilmaiseksi! 3 pv:n ennakkoliput myynnissä lähipäivinä ainakin Tommin
Tallilla, Hevospuoti Riimunnarussa ja Helmin Kortteerissa. Tapahtumat pääosin sisätiloissa maneesissa, joten
esim. sade ei haittaa. Lisätietoja www.tommintalli.fi.
Pysy kärryillä! -koulutus Seinäjoella
Pysy kärryillä! -valjastuksen ja ajamisen alkeet kaiken ikäisille ja kokoisille turvallisesti pienessä paketissa
Seinäjoen poniravikoululla tiistaina 20.9. Os. Ravitie 9, Seinäjoki. Kurssin ohjaajina toimivat Lakeuden
Ravinuoret sekä poniravikoulun kiltit ja osaavat pikkuponit. Klo 17.00 Teoriaosuus (Raviradan lehdistötila 2
krs), kahvitarjoilu. Klo 18.30 Valjastusta ja ajoharjoittelua käytännössä. Koulutus päättyy viimeistään klo 21.
Hinta 15 € (laskutetaan jälkikäteen), sis. kahvitarjoilun. Kypärän käyttö pakollista, tallilta saa tarvittaessa
lainaksi. Koulutuksen järjestää Etelä-Pohjanmaan Hevosalan Koulutushanke. Ilmoittautuminen viimeistään
ma 12.9. mennessä hankevetäjille:
Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi
Kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi
Valjakkoajon starttikurssi
Seinäjoella raviradalla 30.9.-1.10. alkaen perjantaina klo 18, päättyen lauantaina iltapäivällä, kouluttajana
Ben Simonsén. Valjakkoajon starttikurssi on tarkoitettu kaikille valjakkoajosta kiinnostuneille eikä
aikaisempaa osaamista valjakkoajossa vaadita. Voit tulla mukaan kurssille joko hevosen/ponin kanssa tai
ilman. (Kurssi on valjakkoajon lajiesittelykurssi, ei hevosen/ponin ajo-opetuskurssi, joten hevosen kanssa
tulevien tulee hallita hevosensa ajaen!)
Perjantaina illalla käymme läpi teoriaa ja valjakkosääntöjä raviradalla tallialueen kahviossa Aisakellossa
(jossa kahvi ja ruokailumahdollisuus omakustanteisesti molempina päivinä). Lauantaina aamupäivällä
mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen 25 min aluevalmennusmaksun hinnalla 35e/valjakko (Huom!
Hevosen kanssa osallistuvat maksavat valmennuksen erikseen suoraan Benille, ilmoita hevosen mukaan
tuomisesta ilmoittautumisen yhteydessä). Raviradan katokset/karsinalliset katokset käytettävissä vapaasti
päivän aikana. Lauantaina iltapäivällä Ben näyttää valjakkoajon mallia omilla hevosillaan!

Koko kurssin hinta 110 e sis alv. (+valmennusmaksu), minimiosallistujamäärä 10 hlöä. Varaa paikka ensin
sähköpostilla stallax@kotinet.com tai puhelimitse 040 578 2130 syyskuun 2. päivä mennessä! Tämän jälkeen
paikka vahvistetaan maksamalla kurssimaksu etukäteen tilille 106535-192855. Kurssimaksu palautetaan vain
jos koulutus peruuntuu, ilmoittautuminen on sitova! Mikäli et pääse paikalle, voi tilallasi tulla toinen
henkilö.
Järjestäjä on SRL:n hyväksymä Harrastetalli Ponitalli Stall Ax Ponnystall/Leena Jokinen Lohtajalta.
Pohjanmaan aluejaosto on tukenut kurssin järjestämistä.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
27.8. Koulu- ja esteratsastuksen aikuismestaruus, Kauhava
28.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
2.9. Varastokökkä, Myllykylä
4.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (aluecup po 3, jun 3)
4.9. Nouse ratsaille -päivä, Kauhajoki
5.-6.9. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Alavus
7.9. Merkkisuoritustilaisuus, Kauppila
8.-9.9. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
10.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (aluemestaruus)
10.9. Varsat aisoihin! -kurssi, Ylistaro
11.9. Esteratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (aluemestaruus)
11.9. Työhevospäivä, Ylistaro
15.9. Tamma- ja varsanäyttely, Myllykylä
16.-17.9. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa
16.-18.9. Autumn Stunt Riding Show, Kauhajoki
17.9. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä (seuramestaruus)
18.9. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä (seuramestaruus)
20.9. Pysy kärryillä! -kurssi, Seinäjoki
25.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (aluecup sen 3)
30.9.-1.10. Valjakkoajon starttikurssi, Seinäjoki
Aurinkoisia syyspäiviä!

