SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄHKÖINEN SEURATIEDOTE JOULUKUU 2014

SRL YLEISTÄ

SRL:n syyskokouksen vahvistamat korotukset vuodelle 2015
Suomen Ratsastajainliiton jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat sunnuntaina 23.11.2014
sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsinkiin. Kokouksessa käytiin hallitusvaalit ja hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2015 sekä palkittiin ansioituneita.
Vuosi 2015 on valmentautumisen teemavuosi, jolloin nostetaan esille
Syyskokous vahvisti seuraavat hinnat vuodelle 2015:


Henkilöjäsenten jäsenmaksu on 52 € seniorijäsen ja 45 € juniorijäsen. Jäsenmaksu sisältää
urheiluvakuutuksen, Hippos-lehden, oikeuden kilpailu- ja toimihenkilölisensseihin ja
merkkisuorituksiin sekä muut jäsenedut.



Perhejäsenten (perheen 2. ja seuraaville jäsenille) jäsenmaksu on 26 €/22,50 €



1.9.–31.12.2015 välisen ajan henkilöjäsenmaksu on -50 %



Green Card -maksu on 32 €

Syyskokouksen materiaalit on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/liittokokous_2014
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Urheilufoorumin materiaalit
Marraskuisen Urheilufoorumin puheenvuoroja on tallennettu You Tubeen, muistioita ja muuta materiaalia
liiton nettisivuille. Tapahtumaan osallistui yli 300 henkeä ja ohjelma sai paljon kiitosta.
Käy tutustumassa: www.ratsastus.fi/urheilufoorumi2014_materiaalit
Katso Urheilufoorumin anti Ratsastajainliiton nettikanavalla YouTubessa:
www.youtube.com/user/ratsastajainliitto
Rob Ehrens, Hollannin estejoukkueen kapteeni: Keys to success, Dutch system
Emile Faurie, kouluratsastuksen maajoukkuevalmentaja: Career planning, international goals
Noora Forstén: Urapolku, urheilijaesimerkki
Seppo Hyyppä: Kilpahevosen peruskunnon rakentaminen
Lilli Luoma & Janne Bergh - Maajoukkue-valmentajan ja joukkueenjohtajan roolit
Kari Niemi-Nikkola: Ratsastusvalmennuksen tila ja urheilutoiminnan organisointi
Mia Stellberg: Psyykkisen valmennuksen perusteet
Jorma Vertainen: Ratsastusurheilun kehittämisohjelma
Stefan Wirth, saksalainen ratamestari: Moderni ratojen rakentaminen, nuorten hevosten radat

JÄSEN- JA SEURAPALVELUT

Lahjaksi ratsastusseuran jäsenyys
Ratsastajainliiton seurapalvelutiimi on työstänyt seurojen jäsenhankinnan avuksi ns. lahjajäsenyyspaketin.
Se sisältää infon lahjan antajalle, lahjakorttipohjan sekä jäsensihteerille palautettavan liittymislomakkeen.
Lahjaksi annettu jäsenyys on hyvä keino saada seuraan mukaan ratsastajien tukijoukot ja ne ikuiset
jahkailijat, jotka periaatteessa haluaisivat liittyä, mutta eivät koskaan muista . Jäsenyys on varmasti
mieleinen lahja myös harrastuksen juuri aloittaneille, niin lapsille kuin aikuisillekin.
Voitte välittää alla olevan linkin takaa löytyvän materiaalin jäsenistöllenne, jäsensihteereitä on ohjeistettu
erikseen asian tiimoilta. Painettuja esitteitä voi myös tilata seuran käyttöön veloituksetta osoitteesta
sari.siltala@ratsastus.fi.
Toivottavasti tämä piristää seuranne jäsenhankintaa ja tuo helpotusta moneen lahjapulmaan!
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/lahjaksi_ratsastusseuran_jasenyys
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Joulun paras lahja - ratsastusseuroilla mahdollisuus tukea lasten ja nuorten harrastamista
Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastuksen
tukemiseksi on tarjonnut iloa ja elämyksiä koko syksyn ajan. Hanketta jatketaan ensi vuonna yhdessä
Pelastakaa Lapset ja Parasta Lapsille -järjestöjen kanssa.
Ratsastajainliitto on perustanut yhdessä Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n kanssa lahjoituslippaan, jonka
kautta kuka tahansa voi tukea vähävaraisten lasten ja nuorten ratsastusharrastusta. Lahjoituksia voi tehdä
seuran nimissä, yksityishenkilönä tai anonyymisti. Lahjoitukset käytetään yksinomaan vähävaraisten lasten
ja nuorten ratsastusharrastustoimintaan.
Keskittäkää seuranne joululahjat yhteiseen hyvään! Hankkikaa aineeton lahja, jolla voitte auttaa lasten ja
nuorten ratsastusharrastusta. Hankittuanne lahjan voitte lähettää vastaanottajalle sähköisen kortin tai
antaa tulostetun kortin.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorisopilotti

Vinkkilista vuodenvaihteeseen
Liiton toimiston väki on koonnut yhteen vuodenvaihteen tärkeän infon seurojen jäsenille. Vinkkilista on
pdf-muodossa, ja sen voi lähettää sellaisenaan omalle jäsenistölle. Välitättehän tietoa eteenpäin seurassa.
Vinkkilistan linkki:
www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstr
ucture/58020_Vuodenvaihteen_muistilista_jasenille.pdf

Seurojen toimihenkilötiedot 2015
Seurojen puheenjohtajat/jäsensihteerit, muistattehan toimittaa toimihenkilölomakkeen täytettynä
kaudelle 2015. Toimihenkilölomake tulisi lähettää oman alueen alueassistentille heti seuran syyskokouksen
jälkeen. Täytättehän lomakkeen, vaikka tehtävät seurassanne jatkuisivat kuten tänäkin vuonna.
Huomaattehan, että jäsensihteeritunnukset päättyvät 31.1.2015, joten vähintään tieto jäsensihteeristä
tulee olla toimitettuna tammikuun loppuun mennessä. Alueassistentti Itä-, Lounais- ja Pohjois-Suomi, sekä
Pohjanmaa emmi.kupiainen@ratsastus.fi ja Keski-, Kaakkois- ja Etelä-Suomi sekä Häme
sanna.sassi@ratsastus.fi.
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Jäsenhinnat ja sähköpostitehtävät Sporttirekisterissä
Seurojen jäsensihteerit voivat muokata vuoden 2015 jäsenhinnat rekisteriin 1.-19.12.(klo 15 mennessä).
Jäsensihteereitä ohjeistetaan päivityksestä erillisellä viestillä. Tämän jälkeen päivityksiä hintoihin tehdään
vain liiton toimiston puolesta. Päivityksestä laskutetaan erikseen. Samalla seuroja kehotetaan tarkistamaan
sähköpostitehtävien paikkansapitävyys ja jäsenten sähköpostiosoitteiden voimassaolo rekisterissä.
Sähköpostitehtävän voi lisätä kaikille jäsenille, jotka haluavat sähköiset tiedotteet Ratsastajainliitosta.
Lisätietoja alueassistenteilta.

Vuoden 2015 jäsenkortit
Vuoden 2015 jäsenkortit postitetaan vuoden toisen Hippos-lehden mukana, maaliskuun puolivälissä,
sellaisille täysjäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa alkuvuodesta. Lehtiajon jälkeen maksaneet
sekä perhejäsenet saavat korttinsa erikseen maaliskuun loppupuolella. Maksaneet Green Card -jäsenet
saavat kortin myös maaliskuun aikana. Kortin saapumiseen asti maksukuitti kelpaa tositteeksi jäsenyydestä.

Vapaaehtoinen lisävakuutus
Lisävakuutuslasku (12 € vuonna 2015) lähetetään automaattisesti kaikille jäsenille jäsenkortin mukana.
Vapaaehtoinen lisävakuutus kattaa liiton perusjäsenvakuutusta laajemmin ratsastukseen liittyviä
tapaturmia. Vuonna 2014 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa maaliskuun 2015
loppuun asti. Vuoden 2015 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä
sähköinen tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

Tampereen Hevoset-messut huhtikuussa, liiton jäsenkortilla pääsylippu puoleen hintaan
Suomen suurimmat hevosalan ammatti- ja harrastemessut Hevoset 2015 järjestetään tulevana keväänä
11.–12.4.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Keväinen koko hevosalan yhteinen
tapahtumaviikonloppu kutsuu Tampereelle niin ravi että ratsupuolen ammattilaiset ja harrastajat kuin
myös perheet ja muut hevosista kiinnostuneet.
Ratsastajainliiton jäsenet saavat 50 % alennuksen messulipusta vuoden 2015 jäsenkorttia näyttämällä!
Seuraa messujen ohjelmatietoja osoitteessa www.hevosmessut.fi. Messut löytyvät myös sosiaalisesta
mediasta:
Facebook: www.facebook.com/Hevosmessut
Twitter: @TampereenMessut, #Hevoset
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Vielä ehtii hankkia Apassionata-liput pukinkonttiin!
Täytä heppatytön unelma ja hanki liput Apassionata-show’hun tästä http://bit.ly/1x312xr. Euroopan
suosituin koko perheen hevosshow hurmaa suomalaisfanit uudella Kultainen polku -show’llaan Helsingissä
Hartwall Arenalla 7. – 8. helmikuuta. Kova vauhti lipunmyynnissä viittaa jälleen uuteen yleisöennätykseen toimi siis nopeasti, jotta varmistat hyvät paikat!
Events Club tarjoaa Apassionatan ystäville odotetun tilaisuuden: kurkista Kultainen polku -show’n kulissien
taakse ja tapaa sen ihastuttavat tähdet – hevoset ja ihmiset. Tämä VIP-vierailu järjestetään ensimmäistä
kertaa ja se on ainoa laatuaan. Varmista siis paikkasi onnellisten joukossa ja tilaa VIP-pakettisi Events
Clubilta!
VIP Meet and Greet -paketit (sis. lippu parhailta paikoilta, käynti talleilla ja käsiohjelma)
Lapset 12v. asti 99 € / aikuiset 139 €
p. 09 8567 3456 tai info@eventsclub.fi
Esitykset:
Apassionata – Kultainen polku
Helsinki, Hartwall Arena
o
o

La 7.2. klo 13 ja klo 18
Su 8.2. klo 13 ja klo 17

Liput palvelumaksuineen alkaen:
o
o
o

La 7.2. klo 13 ja klo 18 aikuiset 69,50 / 59,50 € ja lapset 12-v. asti 39,50 / 34,50 €
Su 8.2. klo 13 aikuiset 59,50 € / 54,50 € / 49,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 € / 27,50 €
Su 8.2. klo 17 aikuiset 59,50 € / 54,50 € ja lapset 12v. asti 34,50 € / 29,50 €

Ryhmäalennus: 2 vapaalippua jokaiseen 20 lipun tilaukseen! Hyvä mahdollisuus lähteä matkaan koko
seuran voimin!

Ratsastajainliiton jäsen - vastaa Toto-pelien kyselyyn
Toto-pelit tukevat suomalaista ratsastusurheilua ja ratsukasvatusta. Vastaamalla kyselyyn autat
kehittämään Fintoton toimintaa ja entistä parempaa yhteistyötä ravi- ja ratsastusurheilun välillä. Kysely on
toteutettu yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa.
Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 2 kpl talliloimia (loimen arvo n. 80 euroa).
HUOM. Kysely on tarkoitettu vain aikuisille!
Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/Toto-kysely%20syksy%202015
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KUNTOLIIKUNTA

Kuntohaaste haastaa seuratoimijat liikkeelle
Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmän toteuttama Kuntohaaste -kunnonkohotuskampanja kannustaa seuroja ja
talleja liikkumaan. Leikkimieliseen haasteeseen voi osallistua 5-10 henkilön joukkueella.
Haaste käynnistyy ratsastajan kuntotestillä, jonka jälkeen joukkueet kuntoilevat enintään 7 kuukautta.
Kuntoilujakson jälkeen tehdään toinen kuntotesti syksyllä ennen haasteen loppumispäivää.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.ratsastus.fi/Kuntohaaste

Etsimme pilottiseuroja aikuisliikunnan kehittämiseksi
Ratsastajainliitto on mukana Valon valtakunnallisessa Urheillen terveyttä -ohjelmassa, jonka avulla
tavoitellaan koko urheilumaailman yhteistä ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa” -visiota. Uudella
yhteistyöllä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa toteutetaan pitkäjänteinen ja systemaattinen
Urheillen terveyttä seurassa -kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä aikuisten ja ikääntyneiden
määrää urheiluseuroissa kymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Kehittämisohjelmaan kutsutaan
mukaan pilottiseuroja, joiden kanssa luodaan ja kokeillaan yhdessä konseptia harrasteliikuntaan
keskittyvien seurojen avuksi.
Etsimme nyt mukaan 5-10 ratsastusseuraa. Urheillen terveyttä ratsastusseurassa - aikuisten
kehittämishankkeessa suunnittelemme valittujen seurojen kanssa yhdessä monipuolisia liikkumisen
muotoja. Hankkeen yhtenä painopisteenä on turvata harrastaminen koko elämänkulussa keskittyen myös
ikääntyvien harrastamisen kehittämiseksi.
Mikäli seuranne on kiinnostunut toimimaan mukana pilottihankkeessa, olkaa yhteydessä SRL:n Ninaan,
nina.kaipio@ratsastus.fi. Toiminta käynnistyy vuoden 2015 alusta.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailujärjestelmän uudistus loppusuoralla
Kipa uudessa ulkoasussaan ja uuden järjestelmän mukaisilla nimittäjillä on nyt julkaistu. Koska Kipan
laajempi uudistaminen häämöttää lähitulevaisuudessa, Kipaan on tässä vaiheessa tehty kilpailujärjestelmän
uudistuksen myötä pakolliset muutokset sekä parannettu hakuominaisuuksia ja tiedotusmahdollisuuksia.
Kilpailijoiden on nyt aiempaa helpompi hakea kutsuja.
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Kilpailujenjärjestäjät: Käyttehän lisäämässä kilpailunne kohderyhmät esim. nuoret hevoset ja poniratsukot.
Tiedot rastitaan kilpailun tiedoissa samassa paikassa, jossa kutsu tehdään. Näin tarkennettu haku alkaa
toimia oikein.
Kilpailujen tasomäärittely etenee siten, että kaikki kansalliseen kalenteriin merkityt on aluksi
automaattisesti 3-tasoa, aluekisat 2-tasoa ja seurakisat 1-tasoa. Seuraavaksi merkitsemme tason järjestäjän
esittämälle tasolle ja vertaamme tietoja komitean näkemykseen. Mahdolliset erot järjestäjän ja komitean
näkemyksen kanssa käsitellään lajikomiteoissa. Mahdolliset 5-tason kilpailut käsitellään lajikomiteoissa.
Päivitetyt käyttöohjeet löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/equipe_ja_kipa
Tietoa kilpailujärjestelmän uudistuksesta: www.ratsastus.fi/uusikilpailujarjestelma

Sääntömuutokset
Hallitus käsittelee vuoden 2015 kilpailusäännöt 17.12. kokouksessaan, jonka jälkeen säännöt julkaistaan
liiton nettisivujen materiaalit -salkussa. Koosteet muutoksista julkaistaan osoitteessa:
www.ratsastus.fi/kilpailut/saantomuutokset

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Vammaisratsastuksen peruskurssi 9.-11.1.2015 Sipoossa
Husaariratsastajat, ESRA ja SRL järjestävät vammaisratsastuksen peruskurssin Sipoossa Savijärven
Kartanolla. Kurssi on avoin vammaisratsastuksesta kiinnostuneille, vammaisratsastuksessa
avustajana/taluttajana toimiville sekä vammaisratsastusohjaajaksi haluaville.
Kurssikutsu: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=ED81A764AFB27E8DBA97F38401359874

Vammaisratsastustapahtumia 2015
Vammaisratsastuksen ensi vuoden tapahtumia on koottu yhteen kalenteriin:
www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/yleista. Sieltä voi käydä poimimassa kiinnostavat omaan/seuran
kalenteriin. Jos seuranne aikoo järjestää ensi vuonna muillekin kuin seuranne omille jäsenille avoimia
vammaistapahtumia tai -kilpailuja ja jotka eivät vielä näy kalenterissa, toimita tieto näistä SRL:n
vammaisratsastuksen koordinaattorille Hanna Talvitielle (hanna.talvitie@ratsastus.fi). Ilmoita sähköpostitse
ainakin tapahtuman/-kilpailun päivämäärä, paikka, järjestäjä ja mahdollinen nettisivu, josta löytyy/johon
tulee lisätietoja.
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Toimihenkilökoulutukset

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SRL Valmentajakoulutus I-taso, 2. jakso Ypäjä, pe 12.12.2014 - su 14.12.2014
SRL Taitotuomarikoulutus, uusi oikeus, Ypäjä, la 13.12.2014 - su 14.12.2014
Koulutuomari IVK-koulutus, Ypäjä, la 10.1.2015 - su 11.1.2015
Hevoskerho-ohjaajan peruskurssi, Klaukkala, su 11.1.2015
Valjakkoajon toimihenkilöiden lisenssikoulutus, la 17.1.2015
Nuorten hevosten arvostelukurssi koulutuomareille, Vaasa, la 17.1.2015
Ratamestariseminaari, Tampere, la 17.1.2015
Tuomariston puheenjohtajaseminaari, Tampere, la 17.1.2015
Esteratamestarikoulutus, Ypäjä, pe 30.1.2015 - la 31.1.2015
Estetuomarien, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutukset (Pohjanmaa), la 31.1.2015
Stewardikurssi, la 31.1.2015 - su 1.2.2015, Pohjanmaa
SRL Valmentajakoulutus I-taso, 3. jakso, Ypäjä, pe 6.2.2015 - su 8.2.2015
Estetuomarikurssi (Pohjanmaa), la 7.2.2015 - su 8.2.2015 Tolkning på svenska!
Alue-estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus, Jyväskylä, la 7.2.2015
Valjakkoajon toimihenkilökoulutus, Loimaa, la 7.2.2015
Superlauantai (koulutuksia eri kohderyhmille), Hyvinkää, la 7.2.2015
Valjakkoajon estetuomarikoulutus, Loimaa, su 8.2.2015
SRL Valmentajakoulutus I-taso, 2. jakso, Ypäjä, su 8.2.2015 - ti 10.2.2015
Estetuomarien lisenssikoulutus, Säkylä, la 14.2.2015
IIIK-skaalantarkistus, Faurie, Ypäjä, la 14.2.2015 - su 15.2.2015
Stewardien lisenssikoulutus, Säkylä, la 14.2.2015
Estetuomarien lisenssikoulutus, Turku, su 15.2.2015
Stewardien lisenssikoulutus, Turku, su 15.2.2015
Valjakkokoulutuomarikoulutus, Sipoo, pe 20.2.2015 - su 22.2.2015
Ratamestarikurssi, Lappeenranta, la 21.2.2015 - su 22.2.2015
I-tason valmentajakoulutus, 1. jakso, pe 27.2.2015 - su 1.3.2015, UUSI KURSSI ALKAA!
Stewardien lisenssikoulutus, Oulu, la 28.2.2015 - su 1.3.2015
Tuomarien ja ratamestarien Equipe- ja ATU-koulutus, Riihimäki, su 1.3.2015
IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus (skaalantarkastus), la 7.3.2015 Pohjois-Suomi
Vikellyksen valmentajatapaaminen, Helsinki, la 7.3.2015
Banmästarekurs på svenska, Kimito, la 7.3.2015 - su 8.3.2015
Vikellyksen tuomarikokelaiden brush-up, Helsinki, su 8.3.2015
Lisenssikoulutus estetuomarit ja -stewardit, LPR, ke 11.3.2015
Kouluratsastuksen stewardkurssi, Hyvinkää, la 14.3.2015 - su 15.3.2015
Stewardikurssi, Turku, la 14.3.2015 - su 15.3.2015
Koulustewardien lisenssikoulutus, LPR, ke 18.3.2015
Skaalantarkastus IV- ja IVK-koulutuomareille, Hyvinkää, la 28.3.2015
Valjakon lisenssikoulutus, ma 6.4.2015
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Muut koulutukset ja tapahtumat

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Equestrian bodystorm -hikitreeni, Kirkkonummi, su 28.12.2014
Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki, ti 6.1.2015
Vammaisratsastuksen peruskurssi, Sipoo, pe 9.1.2015 - su 11.1.2015
Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi, Vantaa, su 18.1.2015
Herve Godignonin valmennusklinikka, Ypäjä, to 29.1.2015 - la 31.1.2015
Kilpailijoiden sääntökoulutus, Riihimäki, su 1.2.2015
ATU-koulutus, Jyväskylä, la 7.2.2015
Kilpailunjärjestäjäkoulutus; uusi kilpailujärjestelmä ja sen vaikutukset kilpailun järjestämiseen,
Jyväskylä, la 7.2.2015
Valjakkoajon kilpailujärjestäjäkoulutus, Loimaa, la 7.2.2015
Hätäensiapukurssi, Jyväskylä, su 8.2.2015
Koulutuksia kilpailunjärjestäjille, Riihimäki, la 28.2.2015 - su 1.3.2015
Marcus Scharmannin esteklinikka, ma 16.3.2015 - ke 18.3.2015
Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen, su 22.3.2015
Ratsasta kunnolla -seminaari, ma 23.3.2015
Christoph Hessin kouluratsastusklinikka, lisenssikoulutus valmentajille, ma 30.3.2015 - ti 31.3.2015

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus/kalenteri

ALUEET TIEDOTTAVAT

ESRAn alueella tapahtuu:
o
o
o
o
o

o
o

6.1. KS I, KS II ja KS III -sääntökoulutus kilpailulupaa hakeville, RTV Riihimäki
11.1. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, PeRa, Klaukkala
18.1. Hevoskerho-ohjaajan jatkokurssi, Poni-Haka, Vantaa
1.2. KS I, KS II ja KS III -sääntökoulutus kilpailulupaa hakeville, paikka auki
7.2. ”Superlauantai” Rantasipi Sveitsi Hyvinkää
- Kilpailujärjestelmäuudistus
- Lisenssikoulutukset – estetuomarit, ratamestarit, estestewardit
- Henkinen valmennus, Aleksi Litovaara – ”Myönteisten tunteiden voima ja
taustatuella onnistuneesti tavoitteeseen!”
- Kilpahevosen hyvinvointi ennen ja jälkeen kilpailun
- Seuratoimijoiden kohtaaminen
21.–22.2 Estetuomarikurssi, paikka auki
21.–22.2 Yleisstewardikurssi, paikka auki
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Keski-Suomen alueella tapahtuu:
o

7.2. ”Superviikonloppu”, Jyväskylä
- Alue-estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus
ATU-koulutus
- Kilpailunjärjestäjäkoulutus; uusi kilpailujärjestelmä ja sen vaikutukset kilpailun
järjestämiseen
- Hevoskerho-ohjaajien treffit

o

8.2. Hätäensiapukurssi, Jyväskylä

Kaakkois-Suomessa tapahtuu:
o
o

21.–22.2. Alueratamestarikurssi, Lappeenranta
21.–22.2. EAI-koulutus, Valkeala

Itä-Suomessa tapahtuu:
o

21.2. Itä-Suomen palkitsemisgaala

Lounais-Suomessa tapahtuu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

17.1. Ipanahipat, Turku
21.1. Markku Saastamoisen ruokintaluento, Pori
24.–25.1. Ensiapu 1 -kurssi, Kaarina
27.1. Päätä oikein – yhdistystoiminnan koulutus seuroille, Kaarina
31.1. Kilpailusääntökoulutus, Turku
1.2. Kilpailujärjestäjäkoulutus, Turku
7.2. Valjakkoajon kilpailunjärjestäjäkoulutus, Loimaa
7.2. Valjakkoajon toimihenkilökoulutus, Loimaa
7.2. Equipe-koulutus, Turku
8.2. Valjakkoajon estetuomarikoulutus, Loimaa
14.2. Estetuomareiden lisenssikoulutus, Säkylä
14.2. Stewardien lisenssikoulutus, Säkylä
15.2. Estetuomarien lisenssikoulutus, Kaarina
15.2. Stewardien lisenssikoulutus, Kaarina
8.2. Kilpailusääntökoulutus, Pori
28.2. Kilpailujärjestäjäkoulutus, Pori
1.3. Turvallisuuspäällikkökoulutus (paikka avoin)
7.-8.3. Banmästarekurs på svenska, Kimito
8.3. Ratamestarien lisenssikoulutus, Kemiö
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o
o
o
o

14.–15.3. Taitotuomarikoulutus ja taitotuomarien lisenssikoulutus, Salo
14.–15.3. Stewardikurssi, Kaarina
22.3. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Huittinen
28.3. Liikkuva Ratsastaja -koulutus (paikka avoin)

Pohjanmaalla tapahtuu:
o
o
o
o
o

17.1. Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi, Kokkola
17.1. Nuorten hevosten arvostelukurssi koulutuomareille, Vaasa
31.1. Estetuomarien, stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutukset
31.1.–1.2. Stewardikurssi
7.-8.2. Estetuomarikurssi

Pohjois-Suomessa tapahtuu:
o
o
o
o

21.–22.2. Kilpailutoiminnan superviikonloppu
21.2. Estetuomarien lisenssikoulutus
28.2. tai 1.3. Stewardien lisenssikoulutus
7.3. IV ja IVK koulutuomarien lisenssikoulutus ja skaalantarkistus
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Liiton toimiston joululoma
Ratsastajainliiton henkilökunta on joululomalla 24.12.2014–6.1.2014 välisen ajan. Tänä aikana toimisto on
kiinni. Toimisto suljetaan tiistaina 23.12. klo 15.00 ja avataan jälleen tiistaina 7.1. klo 9.00.

Seuraava sähköinen seuratiedote ilmestyy tammikuussa.
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