VALJAKKOAJOKOMITEA

PÖYTÄKIRJA_3_2020

Valjakkoajokomitean kokous
Aika
Paikka
Läsnä

ti 5.5.2020 klo 18:00
Etäkokous /Google Hangouts
Ann-Katrin Finell (A-K), Charlotta Turku (Lotta), Hannu Kalalahti
(Hannu), Tuire Suvanto (Tuire), Tove Söderholm (Tove), Leena VähäErkkilä (Leena)
Ben Simonsén (Ben), Salla Varenti (Salla)

Poissa
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10.

2.

Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin kokouksen 2/2020, 11.3.2020 pöytäkirja.

3.

SRL:n tilannekatsaus ja terveiset SRL:lle
SRL:n sivuille on on tulossa infoa kilpailujen järjestämisestä. Seuraamme tilannetta.
Keskusteltiin valjakkoajokilpailun järjestämisen haasteista: esille nousi kaksi - tai
kolmipäiväisen kilpailun osalta ainakin hevosten majoittuminen, ihmisten ruokailu,
illanvietto/palkintojenjako, saniteettitilat, muut hygieniamahdollisuudet, toimihenkilöt
(ulkomaalaiset esimerkiksi ja myös iän puolesta riskiryhmään kuuluvat),
maastokokeen aikana tarvittava estehenkilökunta (2-3 henkilö per este), tuomari/
sihteeri työskentely autossa tai kopissa, tulospalveluhenkilöstön työskentelytilat,
ylipäätään turvavälien pitäminen. Valjakkokilpailun toimihenkilöt, kuskit, groomit
ja hevosenhoitajat ylittävät reippaasti 50 hengen rajan, joten sitäkin kautta
ko. rajoitusten aikana kilpailun järjestäminen ei ole mahdollista. Kilpailuun
tarvitaan aina kutakuinkin sama toimihenkilömäärä vaikka kilpailijoita olisi
vähemmän. Buffettitulojen väheneminen tai puuttuminen kokonaan vie kilpailun
talouden miinukselle. Kilpailut järjestetään pääsääntöisesti yksityisellä alueella,
jossa harjoitetaan myös yritystoimintaa. Mikäli kilpailuissa koronavirus leviäisi,
joutuisi yrittäjä sulkemaan toimitilansa karanteenin ajaksi. Tässä lisäksi yksi
varteenotettava riski.

4.

Kilpailusäännöt
Todettiin, että vuoden 2020 Rotumestaruusäännöt ja ValjakkoCup säännöt on
päivitetty ja ne löytyvät valjakko.net:stä.

4.1.

KSIX säännöt
KSIX 1.1.2020 voimaan astuneet säännöt on päivitetty 24.3.2020 liitteen 16 osalta:
koulukokeen ohjelmiin on tehty päivitys. Lisäksi kahden päivän yhdistetty
kolmiosainen kilpailumuoto on hyväksytty sääntövaliokunnassa (liite).

4.2.

Toimihenkilöoikeudet
Päivitetty 31.3.2020 toimihenkilölista löytyy SRL:n sivuilta: SRL:n hallitus on
päättänyt jatkaa vuonna 2020 umpeutuvia toimihenkilölisenssejä 31.3.2021 asti.
Sääntötyöryhmä valmistelee koulutuksesta vastaavan kanssa ehdotuksen
seuraavaan kokoukseen toimihenkilöoikeuksien palauttamisesta toimihenkilön
työtauon jälkeen.
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Koulupöytäkirjojen muutokset/päivitys
Kouluohjelmiin 2.3, 2.3p ja 2.6 on tehty pieniä muutoksia. II-poneille on tehty uusi
ohjelma 3.4p. Päivitetyt valjakkokouluohjelmat julkaistaan SRL:n sivuilla ja
valjakko.net:issä.

4.4.

SM-kilpailut 2020
Valjakkoajon SM-kilpailut on merkitty kalenteriin pidettäväksi 21.-23.8.2020 YHO
Ypäjällä ja arvio on, että sitä ennen ei voida pitää mahdollisesti kuin yksi kolmen
osakokeen kilpailu.
Päätettiin, että vallitsevan tilanteen johdosta KSIX Liite 8 3§ 3.1. kohdan osalta
osallistumisoikeudeksi riittää vaativassa luokassa yhden luokan hyväksytty
kokonaiskilpailun tulos tältä kaudelta. Muuten SM-kvaalivaatimukset ovat
voimassaolevien KSIX sääntöjen mukaiset.

5.

Kilpailut 2020

5.1.

Todettiin peruutetut kilpailut:
* Väst-Nylands Ryttare seurakilpailu Tammisaaressa
* Riihimäellä seurakilpailu
* Loimaalla 12.-14.6.2020, LoimUra (3-osakokeen kilpailu)
Edelleen suunnitelmissa ovat:
* Heinäkuussa 10.-12.7.2020, järjestäjä SRS/Sj-talli (3-osakokeen kilpailu),
aluemestaruudet, SRL 100 -luokka
* Heinä-elokuussa Riihimäellä seurakilpailu, päivämäärä yms. tarkentuu
* Elokuussa 1.-2.8.2020 HusR / Savijärvi (3-osakokeen kilpailu), rotumestaruudet,
* Elokuussa 21.-23.8..2020, YHO Ypäjä (3-osakokeen kilpailu), SM-kilpailu.
Seuraamme tilannetta ja mahdollisesta peruutuksesta tiedotetaan välittömästi.

6.

Talous
Vuoden 2021 budjetin valmistelua varten valjakkokomitea lähettää arvokisa-, lajin
erityistarpeet ja koulutussuunnitelmat sekä muut toimintaan liittyvät suunnitelmat/
budjettiehdotukset SRL:lle mahdollisimman pian.

7.

Kalusto
Tällä erää ei raportoitavaa.

8.

Valmennus
Jounin raportin mukaan seuraavaa kautta varten on toteutettu kaksi onnistunutta mjvalmentajatestiä tavoitteena valmistella sopimusehdotusta uuden valmentajan
kanssa.

8.1.

MJ-valmennus, A- ja B- renkaat
Ennen koronatilannetta ehdittiin pitää Ypäjällä valmennukset tammikuussa
24.-26.1. Christian Iseli (SUI) ja helmikuussa 18.-19.2. Bram Chardon (NED).

VALJAKKOAJOKOMITEA
8.2.

PÖYTÄKIRJA_3_2020

B-kehitys eli aluevalmennus
Valmennuksia ei koronatilanteesta johtuen ole pidetty. Jatkossa, kun
aluevalmennuksia taas voidaan pitää, ne löytyvät KIPAsta kohdasta
valjakkoajokilpailu (seurataso).

9.

Junioritoiminta
Ei raportoitavaa.

10.

Koulutukset
Vuoden 2020 alusta on perustettu uudelleen koulutusvaliokunta, jonka
kokoonkutsuja on Jutta Koivula. Aiemmin KUJO:n käsittelemät koulutusasiat
siirtyvät sille. Lotta on pitänyt valjakon kouluttajien kanssa palaverin ja raportoinut
Jutalle.
Keskusteltiin, että osa koulutuksista voidaan pitää myös virtuaalisena. Todettiin, että
tälle kaudelle suunnitellut koulutukset siirtyvät syksyyn tai seuraavalle kaudelle.

11.

HUJO:n kokous
Jouni on raportoinut sähköpostitse 15.4.2020 pidetystä HUJO:n. kokouksesta.
Lajiraportti, Arvokisat, Valmennussuunnitelmat - budjettiehdotuksineen lähetetään
urheilujohtajalle.
Lisäksi Jouni mainitsi MM Valintakriteereistä: yksikköjen MM-kisaa Ranskan
Pau:ssa ei ainakaan vielä ole peruutettu. Valintakriteerit on mahdollista julkaista,
kun tiedetään kesän aikana pidettävistä kilpailuista. Jouni vastaa kriteerien
julkaisemisesta, kun päätös on tehty MJ-valmentajan ja urheilujohtajan toimesta.

12.

Toimintasuunnitelma 2021
Ensi vuoden aikana on PM-kisat suunniteltu pidettäväksi Tanskassa, lisäksi
arvokisoja ovat PoniMM:t (yksiköt, parit, nelivaljakot) ja HevospariMM:t.

13.

Muut asiat
SM-viikko 2021 Salossa 1-4.7.2021: tällä erää ei raportoitavaa.

14.

Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi etäkokouksena keskiviikkona 3.6.2020 klo
18:00.

15.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:40.

Tuire Suvanto
p.j.

Charlotta Turku
siht.

