Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, kesäkuu 2011

Huh hellettä!
Kesä tuli sitten rytinällä ja laidunkausi lienee jo hyvässä vauhdissa. Yhtä hyvässä vauhdissa ovat myös
KuRatin kesäsuunnitelmat, uusi estekalusto ihastutti jo toukokuun kisoissa ja seurapaitoja odotellaan
saapuvaksi ensi viikolla. Erityiskiitos kenttätalkoisiin runsaslukuisina saapuneille jäsenille ja tietysti muullekin
kökkäväelle, joka mahdollistaa kaikkien kivojen tapahtumien järjestämisen.
Reippaiden talkoolaisten kannattaa muuten tulostaa Ratsastajainliiton nettisivuilta talkoopassi ja kerätä
siihen leimoja kauden tapahtumista. SRL arpoo talkoolaisten kesken hienoja palkintoja, mm. matkan
Tukholman Horse Show'hun! Seuraava tilaisuus kerätä kökkämerkintöjä on jo sunnuntaina 12.6.
Myllykylässä järjestettävissä seurakoulukisoissa. Hanna ottaa mielellään vastaan innokkaiden talkoolaisten
ja leipurien ilmoittautumisia :)
:) Mape
Seurapaitojen toimitus ja maksaminen
Kurikan Ratsastajien seurapaidat saapuvat ensi viikolla! Paidat voi maksaa mieluiten seuran tilille 447300134205, 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. Paitoja on tilattu muutama ylimääräinen, joten niin kauan kun paitoja riittää, koon vaihto onnistuu
tai paidan voi vielä ostaa, vaikka ei olisi tehnyt ennakkotilausta. Ylimääräisiä paitoja on rajallisesti, joten
nopeat syövät hitaat :)
Annette ja Eerika Hevoshullu Powercupin finaaliin!
Molemmat Kurikan Ratsastajia edustaneet ratsukot Annette Mäki-Paavola – Simply Different ja Eerika
Peltonen – Windy Twinkle pääsivät jatkoon Kauhajoella 21.5. järjestetystä Hevoshullu Powercupin
Pohjanmaan aluekarsinnasta. Valtakunnallinen loppukilpailu järjestetään 10.-11.7. Lahdessa. Onnea
matkaan!
Istuntakoulutus ja CR-valmennus Seinäjoella
Etelä-Pohjanmaan hevosalan koulutushanke HeKo järjestää Centered Riding - ratsastajan istunta ja apujen
käyttö teoriassa -koulutuksen perjantaina 22.7. klo 17-20 Seinäjoen elinkeinotalolla (Huhtalantie 2).
Koulutuksen vetäjä Eerika Häkkinen on CR III- tason ohjaaja, ihminen kahden ratsastusoppaan takana.
Koulutuksen hinta on 20 €, sis. kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen ke 20.7. mennessä hankevetäjille:
projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657 susanna.hakkarainen@sedu.fi, kouluttaja Nanne
Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
HeKo-hanke järjestää myös Eerika Häkkisen Centered Riding -valmennuksen lauantaina 23.7. klo 8.00-17.30
Ratsastuskoulu Cavallossa (Seinäsuuntie 6). Päivä on omistettu kaikille istunnan ja apujenkäytön
merkityksestä kiinnostuneille. Kurssille voi osallistua omalla hevosella (rokotusten oltava voimassa) tai
kuunteluoppilaana. Tunneille osallistuville ratsastajille suositellaan osallistumista perjantain
teoriaopetukseen pe 22.7. Hinta: 25 €/ratsastaja/tunti, sis. kahvitarjoilun ja maneesin/kentän vuokran.

Kuunteluoppilaat veloituksetta!
Ilmoittautuminen valmennukseen viimeistään 24.6. hankevetäjille: projektipäällikkö Susanna Hakkarainen
040-868 2657, kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi. Paikkoja
rajoitetusti, toimi heti! Ilmoitathan myös ratsastajan ja hevosen tämänhetkisen tason.
Osallistu Ratsastajainliiton kannustuskilpailuun talkoolaisille
Kerää leimoja talkoopassiin ja voita matka Globeniin! Lisäksi palkintoina on 5 kappaletta 100 €:n Horzen
lahjakorttia ja 100 kpl esinepalkintoja. Palkinnot arvotaan kaikkien vähintään 5 leimaa keränneiden kesken.
Tulosta talkoopassi SRL:n nettisivuilta www.ratsastus.fi/talkoopassi ja kerää leimoja ratsastuskilpailuissa
talkoolaisena toimimisesta. Palauta passi SRL:n toimistolle 31.10. mennessä. Kaikki voivat osallistua
kampanjaan! Leimoja voi kerätä toimimalla vapaaehtoisena seura-, alue-, kansallisen- ja kansainvälisen
tason kilpailuissa. Yhden leiman saa 4-6 tunnin työstä.
SRL:n jäsenkamppis jatkuu syksyyn!
SRL:n jäsenhankintakamppiksen kilpailuaikaa on jatkettu 30.9. saakka. Näin seuroilla on mahdollisuus kerätä
kesän aikana joukkoonsa uusia innokkaita jäseniä. Jäsenhankintakilpailussa voi voittaa matkan mm.
Tukholman Globeniin tai Lontoon Olympiaan sekä vaikkapa uuden älypuhelimen. Palkintoja on jaossa
runsaasti, joten kilpailuun kannattaa ilman muuta osallistua! Lisätietoa kisasta:
http://www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi/prime101.aspx
Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 12.6. klo 12
alkaen.
Luokka 1, C-merkin kouluohjelma 1997, avoin kaikille
Luokka 2, B-merkin kouluohjelma 2010, avoin kaikille
Luokka 3, A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille
Luokka 4, Helppo B:0, avoin Hevoshullu Powercupin finaaliin osallistuville ratsukoille
Huom! Luokat ratsastetaan järjestyksessä 1,4,2,3.
• Ilmoittautumiset sähköpostitse 2.-9.6. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita
eivätkä kannukset ole pakolliset luokassa 1. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
• Lähtömaksu 5€ KuRat-jäseniltä, muut 10€. Ei jälki-ilmoittautumisia.
• 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.
Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä keskiviikkona 22.6. klo 18
alkaen. Rataan tutustumiset: luokka 1 klo 17.45, luokka 2 ensimmäisen luokan päätyttyä.
Luokka 1, Ristikko/50cm/60cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 70cm/80cm/90cm, arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset sähköpostitse 12.-19.6. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista
mainita, minkä korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko
voi hypätä samassa luokassa kaksi korkeutta. 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.
Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Tulevia kisoja
12.6. Seurakoulukisat Myllykylässä
22.6. Seuraestekisat Myllykylässä
2.7. Gymkhana-kisat Laulajan Ratsutilalla
13.7. Seurakoulukisat Myllykylässä
24.7. Seuraestekisat Myllykylässä
30.7. Hevosten Match Show Myllykylässä
14.8. Seurakoulukisat Myllykylässä
28.8. Seuraestekisat Myllykylässä
Kutsut ja lisää kisoja: http://www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
11.6. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (estecup 3 po, jun, sen)
12.6. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Alavus
12.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
18.6. Hevosten SM-uinnit, Kurikka
18.6. Ratsastuskilpailut, Jalasjärvi
18.-19.6. Kansalliset kenttäratsastuskilpailut, Uusikaarlepyy
22.6. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
2.7. Gymkhana-kisat, Kurikka
3.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Alavus
9.7. Hevosparaati, Härmälääset Häjyylyt, Kauhava
13.7. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
22.7. Istunta ja apujenkäyttö -luento, Seinäjoki
23.7. CR-valmennus, Seinäjoki
23.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Karijoki
24.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka

Aurinkoista ja rentouttavaa laidunkautta kaikille!

