Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, toukokuu 2011

Heissan,
aurinko alkaa jo mukavasti lämmittää ja on kiva tehdä kaikenlaisia suunnitelmia kesäksi. Vappupäivän
kokouksessaan johtokunta oli jo niin kesäisissä tunnelmissa, että suunnitelmia piisaa vaikka muille jakaa!
Estekaluston uusimista, seurapaitoja sekä tietysti kisoja, kisoja ja kisoja, jotta saadaan hankinnat
rahoitetuksi ja kenttäremonttiin otettu laina maksuun. Kisapäiviä löytyy seuran nettisivuilta jo lokakuulle
asti, joten käykää kurkistamassa ja merkitkää kalenteriin :)
:) Mape
Kenttätalkoot Myllykylässä
Seurakilpailut jatkuvat Myllykylän ratsastuskentällä toukokuussa, mutta ennen kisoja järjestetään
kevättalkoot, joissa laitetaan kenttä kalustoineen kisakuntoon talven jäljiltä! Talkoot pidetään lauantaina
14.5. klo 17 alkaen, joten samalla rakennetaan rata seuraavan päivän koulukisoihin. Kenttä on kaikkien
vapaassa käytössä, joten talkoisiin toivotaan jäsenten lisäksi mukaan muitakin kentän käyttäjiä. Talkooevästä
tarjolla kökkäväelle! Tervetuloa kaikki mukaan!
Seurapaidat suunnitteilla
Tänä kesänä voi edustaa tyylikkäässä seurapaidassa! Valitettavasti tarjouspyyntöön ei ehtinyt tulla vastausta
ennen tiedotteen tekoa, mutta tarkempia tietoja paitojen tilaamisesta tulee heti, kun mahdollista.
Suunnitteilla on tilata lyhythihainen pikeepaita, johon brodeerataan rintaan seuran logo ja teksti Kurikan
Ratsastajat, värivaihtoehtoina tumman- ja vaaleansininen. Hinta tulee olemaan noin 15-20 euroa.
Merkkejä voi suorittaa kisoissa ja talleilla
Kesän kisakutsuja on laadittu sillä silmällä, että kisoissa on mahdollista suorittaa ratsastusmerkkien koulu- ja
esteosuuksia (C-, B- ja A-merkki). Mainitse merkkisuorituksesta kisoihin ilmoittautuessasi. Lisäksi talleilla voi
sovittuina aikoina suorittaa hevostaitomerkeistä ainakin minimerkin ja perushoitomerkin sekä
ratsastusmerkeistä perusmerkin.
Laulajan Ratsutilan kävijät voivat sopia merkkisuorituksista suoraan Sirjan kanssa. Merkkisuoritustilaisuus
on suunnitteilla ainakin Kauppilaan, ajankohdasta ja suoritettavista merkeistä voi laittaa toivomuksia seuran
sähköpostiin posti(at)kurikanratsastajat.net. Kaikkien merkkisuorituksista kiinnostuneiden kannattaa
ilmoittautua, koska muuten ei voida tietää osallistujien määrää ja tavoiteltuja merkkejä. KuRat anoo ja
maksaa merkit kaikille jäsenille, jotka keräävät kauden aikana vähintään kolme kökkämerkintää!
Hevoshullu Powercup -aluekarsinta
Hevoshullu Powercupin Pohjanmaan aluekarsinnassa Kurikan Ratsastajia edustavat ratsukot Annette MäkiPaavola – Simply Different, Eerika Peltonen – Windy Twinkle ja Emma Peltonen – Miss Monty. Viime vuonna
kaikki kolme selvittivät tiensä upeasti Powercupin valtakunnalliseen finaaliin! KuRatin ponityttöjä
kannustetaan Kauhajoella 21.5. Joheka-Teamin järjestämissä kisoissa.

Hei reippaat ja iloiset sennut!
Kesäkuussa olisi jälleen mahdollisuus tienata rahaa seuran kassaan lähtemällä lipunmyyjäksi Haku Päällä
festareille. Festarit järjestetään 10. - 11.6. ja lipunmyyjiä tarvitaan sekä Pitkään Jussiin että Kurikan torilla
olevalle Suksee Areenalle. Myyjät saavat itselleen kahden päivän rannekkeet tapahtumaan sekä
ilmoittamalleen taustajärjestölle tuntipalkan. Lipunmyynti tapahtuu pareittain, eli nyt innostamaan kaveri
joukkoon ja ilmoittautumaan Jannille! j.yli-vainio@hotmail.com tai 040-7389269.
Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 15.5. klo 11
alkaen.
Luokka 1, Helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata B) 2003 (päiv. 2009), avoin kaikille
Luokka 3, Helppo B K.N. Special 2009, avoin kaikille
• Ilmoittautumiset sähköpostitse 5.-12.5. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita
eivätkä kannukset ole pakolliset luokissa 1 ja 2. 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 Ratsastajien junnukerho järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä keskiviikkona
25.5. klo 18 alkaen. Huom! Kaikille osallistujille yhteinen rataan tutustuminen klo 17.45. Luokan 2
osallistujat voivat tutustua rataan myös luokan 1 palkintojenjaon aikana.
Luokka 1, 50cm/60cm/70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 2, 80cm/90cm/100cm, arv. 367.2 (A2/A2)
• Ilmoittautumiset sähköpostitse 15.-22.5. osoitteeseen sirja.koski-laulaja(at)laulajanratsutila.fi tai
puhelimitse 050-3660830/Sirja. 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
15.5. Seurakoulukisat Myllykylässä
25.5. Seuraestekisat Myllykylässä
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
Kutsut ja lisää kisoja: http://www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
7.5. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
7.5. Kouluratsastuksen harjoituskilpailut, Kauhava
14.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhava (aluecup po 2, jun 2)
14.5. Matkaratsastuksen starttikurssi, Kauhajoki
14.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
15.5. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
15.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki
15.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Nurmo
20.-21.5. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
21.5. Hevoshullu Powercup -aluekarsinta, Kauhajoki
22.5. Esteratsastuksen kilpailuharjoitus, Ylistaro
25.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
25.-26.5. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
28.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro
29.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Korsholms
31.5. Hevonen säkissä? -koulutus hevoskaupasta, Seinäjoki
2.6. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Vaasa
2.6. Tuntiratsastajien mestaruuskilpailut, Nurmo
2.6. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
11.6. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kokkola
12.6. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Alavus
12.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
18.-19.6. Kansalliset kenttäratsastuskilpailut, Uusikaarlepyy
22.6. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
Toiminnantäyteistä kevään jatkoa, nähdään Myllykylässä!

