Esteratsastuskomitea

Sivu 1 / 4

ESTERATSASTUSKOMITEAN PÖYTÄKIRJA 07/2018
Aika:

9.10.2018 klo 10.00

Paikka:

EmCe Solution Partner Oy, Jämsänkatu 2, Helsinki

Läsnä:

Backlund, Markus (puh.joht.) (7/7)
Hakala, Teppo (7/7) (etänä)
Norilo, Juho (7/7)
Stenius, Thomas (SRL:n hallitus) (5/7)

Poissa:

Ehrnrooth, Marina (valmennus, maajoukkueet p/j/n/U25) (5/7)
Luhtala, Mikko (HUJO) (3/7)
Myrskog, Pia (siht.) (5/7)
Tuomi, Anu (etänä) (6/7)
Ylänne, Aki (Sports Office) (0/7)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Päätettiin, että puheenjohtaja pitää kirjaa sihteerin ollessa estynyt.
2. ESITYSLISTA, EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Vahvistettiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. JÄRJESTÄYTYMISASIAT
a. Työskentelytavat
Puheenjohtaja muistutti komitean sisäisistä työskentelytavoista. Kaikilta jäseniltä
odotetaan palautetta kokouksen jälkeen toimitettavasta aineistosta, myös
pöytäkirjan hyväksymisestä tulee ilmoittaa. Mikäli pyydetään lausuntoa tai
mielipidettä jostakin asiasta, on pyyntöön reagoitava. Viime kokouksen materiaaliin
ei juurikaan reagoitu komitean jäsenten toimesta.
b. Vastuualueet
Ei käsitelty.
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Laadittiin esteratsastuksen osalta ensi kautta varten toimintasuunnitelmatekstit
syyskokousta varten. Kopio toimitetaan komitean jäsenille sekä maajoukkuejohdolle ja
HUJO:lle tämän kokouksen jälkeen.
5. KANSALLINEN KILPAILUKALENTERI JA SARJAKILPAILUT
Porrastettu 3-vuotinen aiesopimus tähtikilpailujärjestäjien kanssa on edelleen työn alla
Backlundilla ja Steniuksella. Ei ole edennyt työkiireistä johtuen, yritetään edistää syksyn
aikana.
Käytiin läpi kilpailukalenterin tilanne. MB toimitti viime kokouksen jälkeen sen hetkisen
version komitean jäsenille. TS kommentoi SM-kilpailuiden osalta, muuten ei
kalenteriversiota ole kommentoitu. Se on tällä hetkellä ennallaan, mutta tämän kokouksen
jälkeen saadaan n. viikon sisällä tähtikilpailurunko ankkuroitua. MB pitää komitean
informoituna jatkotyöstä. Kalenteri kuuluu yhtenä asiana marraskuun lajiseminaarin
aihealueisiin.
LähiTapiola Grand Prix-sarjan yhteistyöneuvottelut sponsorin kanssa ovat edelleen kesken.
Paikkakunnaksi on kuitenkin suunnitelmissa Laakson ratsastusstadion, ei niinkään sponsorin
vaatimuksesta vaan yleisistä alueellisista intresseistä johtuen.
Kuultiin tilannekatsaus NC 2019-2021 -hankkeesta.
6. KOTIMAAN KILPAILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
a. Kansalliset kilpailut
Ei käsitelty, sääntömuutoksiin jne. otetaan kantaa tarkemmin seuraavassa
kokouksessa.
b. Aluekilpailut
Ei käsitelty.
c. Seurakilpailut
Ei käsiteltäviä asioita.
d. Olosuhdeasiat, ohjeistukset
Ei käsitelty.
e. Sarjakilpailut
Käsiteltiin kokousmateriaalin liitteenä ollutta MB:n laatimaa esitystä. Täsmennettiin
kansallisten pääsarjojen osalta ja hyväksyttiin. Esitys nykymuodossaan toimitetaan
komitean jäsenille kokouksen jälkeen, aikaa kommentointiin on kaksi päivää (ke
iltaan 10.10. asti) jonka jälkeen esitys menee eteenpäin hallitukselle/tj:lle/Sports
Officelle.
f.

Tietojärjestelmät
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Ei käsitelty.
7. SÄÄNTÖASIAT
Sääntöjen työstäminen saatava käyntiin lokakuun aikana. SRL pyytänyt jäsenistöltä
30.9.2018 mennessä sääntömuutosehdotuksia. Anu Tuomen poissaolosta johtuen ei asiaa
tässä kokouksessa käsitelty.
8. KOULUTUSASIAT
Todettiin, että ratamestareille on suunnitteilla kokoontuminen lajiseminaarin yhteydessä.
Komitea toivoi, että ratamestarit osallistuisivat myös itse seminaariin, erityisesti nyt kun
useat esitykset liittyvät ratoihin, arvosteluperusteisiin, ratojen toteutustapoihin jne.
9. SRL:N HALLITUS
Erillistä hallitusraporttia ei kuultu. Hallitus työstää tällä hetkellä kuumeisesti ensi vuoden
talousarviota, joka on vaikea ja sisältää merkittäviä toiminnan leikkauksia eri osa-alueilla.
10. SPORT OFFICE
Asiat käsitelty muissa kohdissa.
11. MAAJOUKKUEET P/L/J/N/U25
ME:n poissaolosta johtuen ei kuultu raporttia mj-toiminnasta.
12. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Merkittiin tiedoksi Olaf Petersenin seminaari HIHS:n yhteydessä torstaina klo 15.00 aiheena
modernin radanrakennus.
Lajiseminaari toteutuu Helsingissä. Komitea nimesi työryhmän Norilo, Backlund, Tuomi (ja
Hakala) valmistelemaan seminaarin sisältöä. Aiheina ainakin: kalenteri 2019,
tähtikilpailuohjeet ja –säännöt, sarjakilpailut 2019, radanrakennusasiat jne. Norilo ottaa
yhteyttä komitean ulkopuolisiin aktiivisiin tahoihin ja pyytää ehdotuksia käsiteltävistä
asioista. Työryhmän kokous reilun viikon kuluttua tästä kokouksesta, Backlund kutsuu.
13. SEURAAVA KOKOUS
Esteratsastuskomitean seuraavaa kokousta ei vielä päätetty.

14. TIEDOTTAMINEN
Päätettiin, että kaikesta voi tiedottaa.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.44.

Esteratsastuskomitea
Vakuudeksi,
Markus Backlund
puheenjohtaja
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