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AIKA: 30.12.2020 klo 18.00
PAIKKA: Etäkokous
Osallistujat:
Tarja Järviö pj
Juha Säntti
Maarit Teuri
Ulla Tamminen
Tarja Järviö
Eliisa Merivirta
Minna Brandt
Tupuna Kangas-Männistö
Nea Molander sihteeri
Jenna Tammi
AJANKOHTAISTA

●

●
●

Aluepäivätapaaminen etänä 30.1.21, Jukka kertonut vakuutukseen liittyvistä
asioista, Kati Hurme aloittanut työt liitossa, vastaa viestinnästä. Liiton taloustilanne
hyvä, 2020 tulos positiivinen.
Liiton tähtäimessä että kisakausi pääsee kunnolla alkuun 1.6.
SRL jäsenkirje tulossa takaisin Kati Hurme

VASTUUALUEET
-Tuula Tellalta tullut tieto että kutsujen tarkastajan pitäisi olla ko lajin tuomarioikeudet
omaava, mikäli mahdollista. Riina Vihanto luvannut ottaa aluekoulukutsut tarkistettavaksi.
-Kenttävalmennusvastaavaksi valittiin Eeva-Maija Norha kevääksi, tarkistetaan tilanne sen
jälkeen.
SEURATOIMINTA SEKÄ KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI
● Tulevia tapahtumia?
●
Ponien ja hevosten mittauspäivä 31.1.21 Metsämäki
Steward kurssi 6.-7.2.21 Kaarina PERUTTU/SIIRRETÄÄN
Kipa ja Equipekoulutusta tulossa.
Hevoskerhon ohjaajakurssi, uusi ajankohta, katsotaan koronatilanteen kehittymistä.
Hevostivoli, elo/syyskuu
Sääntökoulutukset, sovitaan päivämäärät.
Ideakilpailu, siirretään keväämmälle
nuorisotiimin toiminta
Mitä muuta toimintaa järjestämme, täytyy odottaa koronan hellittämistä.
Turvallisuuspäällikkökoulutus, Ulla menossa kouluttajakoulutukseen ja pitää tämän
jälkeen alueella turvallisuuspäällikkö koulutuksen 17.4. kello 9-13 etänä.

-järjestetään kouuratsastaja Teemu Ahteen luento.

-kuuluttajakoulutus
-ohjasajokoulutus

KILPAILUTOIMINTA
●

KIPA
o
o

Aluemestaruudet
järjestäjät
▪ KOULU
▪ hlökoht TR 12.9.
▪ joukkue
▪ talent
● ESTE
▪ hlökoht SRC pv?
▪ joukkue . SRS 22.8.
▪ taitomestaruus LuRa 19.-20.6.
▪ talent koulu ja este huhti-toukokuussa seurakisoissa
● KENTTÄ
▪ hlökoht NR 10.7.
● MUUT
▪ para joko TR 12.9. tai yhteistyö Häme
▪ aikuismestaruus SRC?
▪ tuntiratsastajien mestaruus TR 16.5.

Aluemestaruussäännöt
Kaikilla alueilla yhtenevät säännöt henkilökohtaissa mestaruuksissa
(ko, re, ke), alueiden yhteiset säännöt on nyt valmiit.

●

Alueellinen sääntökomitea vastaa Lounais-Suomen alueen omien
mestaruuksien säännöistä
o Sääntökomitea, kokoontuu (koska, missä?)

●

SRL Lounais-Suomi suosittelee kilpailusääntökoulutusta kaikille kilpailijoillle.
Osallistutaan Lounais-Suomen sääntökoulutukseen
Suomen Ratsutarvike-cup koulu- ja estecup molemmissa 4 osakilpailua +
finaalit. Järjestäjät?
30.5. koulu
13.5. este
7.-11.7. Salo Horse Show
LuSar ravirata
Lura 14.8. ko osakilpailu

●

VALMENNUS
●

MUUT ASIAT

Tilannekatsaus: estevalmennukset pyörivät Ypäjällä, koulu Viurilassa,
kenttä Huittisissa

- Kevättapaaminen
17.3.21 etänä, kutsu julkaistava mahdollisimman pian.
Odotetaan liiton edustajan vastausta. Kirsi esittelee viime vuoden tuloksen ja
toimintakertomuksen.
Palkittavat? Alueranking erikseen este, koulu ja heistä ponit, junnut, sennut, entä
nuoret? sekä valjakko, matkaratsastus ja kenttä.
●

seuraava kokous 17.3. kello 18.00

