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ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 04/2018
Aika:

29.5.2018 klo 12.00

Paikka:

EmCe, Jämsänkatu 2, Helsinki (7.krs)

Läsnä:

Backlund, Markus (puh.joht.) (4/4)
Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (3/4)
Hakala, Teppo (etänä) (4/4)
Luhtala, Mikko (HUJO) (1/4)
Myrskog, Pia (siht.) (4/4)
Norilo, Juho (4/4)
Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (4/4) kohdat 1-6
Tuomi, Anu (etänä) (4/4)
Ylänne, Aki (Sports Office) (0/4)

Poissa:

-

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Valittiin Pia Myrskog kokouksen sihteeriksi.
2. ESITYSLISTA, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Edellisen
kokouksen pöytäkirja on hyväksyttymättä ja on julkaisematta SRL nettisivuilla. Toimitetaan,
kun komitean jäsenet ovat vahvistaneet pöytäkirjan sähköpostilla.
3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT
a. Työskentelytavat
Kokouskutsuun sekä pöytäkirjaan aktiivinen vastaus. Pöytäkirja julkaistaan, kun
kaikki ovat sen hyväksyneet/vahvistaneet.
b. Vastuualueet
Komitean toivomuksesta on HUJO:n edustaja jatkossa mukana komitean
kokoonpanossa. HUJO:a edustaa pääsääntöisesti kokouksissa Mikko Luhtala.
Vastaavasti edustaa Esteratsastuskomiteaa HUJO:n työryhmässä tarvittaessa
Markus Backlund.

4. TOIMINNAN VUOSISUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
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Käytiin keskustelu ensi tilikauden 2019 talousarviosta. Kokousmateriaaleissa oli mukana
SO:n toimittama budjetti tälle vuodelle keskustelun pohjaksi.
Vuodelle 2019 tulee säästötarpeita. Käytiin alustavaa keskustelua siitä, mistä komitea
pystyy säästämään.
5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT
Porrastettu 3-vuotinen aiesopimus tähtikilpailujärjestäjien kanssa – työn alla.
Tähtikilpailuohjeistusta tarkennettava vuodelle 2019 koskien luokkatarjontaa. Todettiin,
että tähtikilpailujen 3. pvän 120 cm luokka on turha.
Loppukauden tähtikilpailuihin pyydetään 135 cm luokkaa sunnuntaille. MB on yhteydessä
Savonlinnaan.
Päätettiin viime kokouksessa siirtää tähtikilpailuiden hakuaikaa kilpailukaudelle 2019. Uusi
takaraja on 15.8.2018, johon mennessä hakemukset tulee jättää kalenteriin annetuille
tähtikilpailu-päivämäärille. Hakuajan siirrolla pystytään huomioimaan NC-projektin toteutus
sekä kalenterin rungon saattaminen valmiimpaan muotoon ennen hakuprosessin
(mukaanlukien hakulomake v. 2.0) päättymistä. 21.8.2018 pidetään komitean kokous, jossa
pyritään vahvistamaan tähtikilpailuajankohdat.
Tähtikilpailujärjestäjien kanssa järjestetään yhteispalaveri, kun sarjakilpailusäännöt ovat
2019 valmiit. Tässä palaverissa käydään läpi kuluneen kauden toteutumat sekä ohjeistukset
tulevalle kaudelle.
Merkittiin tiedoksi SRC:n kilpailuiden status. Kilpailu kutistui lopulta kaksipäiväiseksi, joista
ensimmäinen päivä on 2-tasolla, toinen 3-tasolla. SRC:n varapuheenjohtaja ei ollut
tiedottanut seuran sisällä EK:n kanssa käytyjen neuvottelujen tilanteesta, seuran
puheenjohtaja joutui nopeasti tekemään mitä tehtävissä oli. Merkitään tiedoksi MB raportti
tilanteesta.
Kuultiin TS ja MB tilannekatsaus NC 2019-2021 -hankkeesta. Hallitus asetti työryhmän
viemään hanketta eteenpäin, TS:n johdolla. Ajankohdaksi suunnitteilla heinäkuun
ensimmäinen kokonainen viikonloppu 2019 ja 2020.
Estekomitea ehdottaa NC kilpailun ajankohdaksi 5.-7.7.2019.

6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
a. Kansalliset kilpailut
Korpikylän kohdalta eivät kaikki kriteerit täyttyneet. Tuomariston lukumäärä
puutteellinen, GP palkintojenjaossa ei ollut Tapiola-johteita. Perjantai pitkä päivä,
aikataulu haasteellinen.
b. Aluekilpailut
c. Seurakilpailut
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d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset
Tähtikilpailuiden olosuhdekaavake ei ole edennyt viime kokouksesta.
Palautekaavakkeet uudelleen työn alle.
e. Sarjakilpailut
Racing Trophy:
HUOM! Ratsastaja voi osallistua kilpailun ulkopuolella 6- tai 7-vuotiaalla hevosella
vuotta nuorempien hevosten / 5- tai 6-vuotiaalla hevosella vuotta vanhempien
hevosten Racing Trophyn osakilpailuun. Ratsukko sijoitetaan lähtemään luokan
viimeisenä. Ratsukko ei ole oikeutettu palkintoon eikä sijoitukseen. Ratsukko
maksaa järjestäjälle täysimääräisen kilpailumaksun. Hevonen voi osallistua samana
viikonloppuna varsinaiseen 5-, 6- tai 7v Racing Trophy –osakilpailuluokkaan, mutta
ei kuitenkaan samana päivänä. Hevonen voi kilpailla myös myöhemmin kilpailun
muissa luokissa.
Kirjattiin GP-käytäntöihin tehdyt tarkennukset
- sarjakilpailumaksun periminen vasta itse GP:stä
- karsinnan uusinnasta poisjääneiden keskinäinen lähtöjärjestys
arvotaan GP luokkaan
Ensi vuodelle mietittävä GP lähtöjärjestyssääntöä. Tarkkaillaan tämä kausi.
Merkittiin tiedoksi Kia Hyttisen kirje sekä SO:n vastaus koskien Future Challengen
sääntömuutoksia.
f.

Tietojärjestelmät
Kuultiin TS:n raportti projektin vaiheesta.

7. SÄÄNTÖASIAT
Työstetään maksu-/palkintorahataulukko ensi vuodelle.
Turvakannattimet SRL hyväksymät. Missä lista? Muoviruuvikannattimet? Aki?

8. KOULUTUSASIAT
KUJO:n kokous 24.5.2018 peruuntui, mutta sähköpostilla pyydettiin puoltoa
Westernkomitean stewardesitykselle. EK:n puolesta puollettu.
Dan Björklöf:n nimitettiin A-puheenjohtajatuomariksi.
Keskusteltiin toimihenkilöiden vähyydestä. Varsinkin toimivia pj-tuomareita vähän.
Keskustelua mitä asialle voisi tehdä. Toimihenkilöiden urapolku täytyisi saada
houkuttelevaksi.
9. SRL:N HALLITUS
Ei käsitelty.

10. SPORT OFFICE
Asiat käsitelty muissa kohdissa.
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11. MAAJOUKKUEET P/J/N/U25
PM lähenee. Marinan porukka ollut Drammenissa, valitettavasti vain muutamalla ratsukolla.
Sitoutuneisuus? Mimmi Uusitalo voitti siellä poni GP-luokan. Muutenkin hyviä suorituksia ja
sijoituksia.
Sannan porukka ollut Euroopassa, tuloskehitys oli nousujohteista.
Kokemus vahvisti oletuksen, että kv usean viikonlopun peräkkäinen kilpaileminen tuo sitä
oikeanlaista rutiinia.
12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
OR 14.10. on edelleen hyväksymätön 3 tason kilpailu, tiedustellaan SO.
Riders Inn 13.5. oli amatöörisarja, paikkakunta ei kuitenkaan ollut sarjakilpailusäännöissä
mainittuna.
13. SEURAAVA KOKOUS
Esteratsastuskomitea kokoontuu seuraavaan varsinaiseen kokoukseensa tiistaina 21.
elokuuta 2018 kello 12.00 EmCen toimistolla osoitteessa Jämsänkatu 2, Helsinki.
14. TIEDOTTAMINEN
Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.
Vakuudeksi,

Pia Myrskog
sihteeri

Markus Backlund
puheenjohtaja

Liitteet:

TEHTÄVÄLISTA (PÄIVITETÄÄN KOKOUKSESSA)
Tehtävä
NC 2019-2020

Vastuuhenkilö
MB

Valmis, mennessä
periaatepäätös ja
päivämäärä tiedossa

Tila
vaihe valmis

tähtikilpailun
hakemuslomake
tähtikilpailuiden
olosuhdelomake,
palautelomake
koulutustarpeet
joukkuekilp. pohdinta

Esteratsastuskomitea
toukokuun loppuun
mennessä
MB, TS, JN
mahd. pian

aloitettu

MB

aloitettu

PM

jatkuva

ME

seuraava kokous
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