Lännenratsastuksen all around-komitean kokous 2.2.2020
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Jenni Oinonen (PJ), Sanni Vuorinen, Kenneth Puskala
1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:09
2 ja 3 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 KOMITEAN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄYTYMINEN VUONNA 2020
Jenni Oinonen: PJ, talous, sääntövaliokunta
Sanni Vuorinen
Kenneth Puskala, karjalajit
Päätettiin kysyä Anne Pussista jatkamaan kilpailukutsujen tarkastajana.
Sovittiin säännöllistä Skype-kokouksista kuukausittain tai tiheämmällä aikataululla jos
tarvetta
6 TALOUSASIAT
All around -lajien budjetti - tarkistetaan liitosta all aroundin –lajien budjetti tälle
vuodelle.
7 SÄÄNTÖ- JA KILPAILUASIAT
- Keskusteltiin 2020 uusista säännöistä;
mm. horsemanshipin ja showmanshipin uudistuksesta, kilpailunumeron
ohjeistamisesta, hevosen taluttamisesta sekä jääviyssäännön tarkentamisesta
- Käytiin läpi kauden 2020 tämänhetkinen kilpailukalenteri ja hyväksyttiin kalenteri,
pyydetään WRF:n ja WRS:n mahd. kisapäivät kalenteriin
- Käytiin läpi viime kauden kilpailut ja lähtijämäärät all around –lajeissa,
tilataan all around –lajien
pokaalit ja toimitetaan kilpailijoille
- Uuden Kipan toiminnoista ei vielä kokemuksia, Jenni tarkistaa onko hevosnumerot
lisätty hevosten taakse
- Keskusteltiin karjalajien mukaan tuomisesta liiton lajikirjon alle
8 VALMENNUKSET JA KOULUTUS
- Sääntökoulutusmateriaali, päivitetään vastaamaan uusia sääntöjä ja lähetetään
tarkistettavaksi reiningin osalta
- Lisensoidut toimihenkilöt, keskusteltiin miten varmistetaantoimihenkilöiden riittävyys;
kartoitetaan yhdessä reining-komitean kanssa pääsyvaatimukset täyttävien henkilöiden

halukkuustuomarikoulutukseen, otetaan yhteyttä muiden lajien stewardeihinja
tiedustellaan halukkuutta kouluttautua lännenratsastuksen lajistewardiksi.
9 KOMITEAN JALKAUTTAMINEN
- Jatketaan komitean jalkautumista, jäsenet jalkautuvat
10 MUUT ASIAT
− Keskusteltiin lajin tulevaisuudesta ja kehittämismahdollisuuksista, Kenneth käynnistää
Pohjois-Suomessa alueellisen yhteistyön virittelyn
− Käytiin läpi liiton alkuvuoden kuulumiset, uudet nimitykset, SRL 100 juhlavuosi
− Keskusteltiin yhteistyöstä reining-komitean kanssa, Jenni ottaa yhteyttä reiningkomiteaan yhteisten asioiden ja kehitysehdotusten myötä
− Keskusteltiin lajin näkyvyydestä tänä vuonna: Sanni on yhteydessä nuoriin päättäjiin
ja ehdottaa heille lajitutustumista, karjalajit esillä Mikkelin maatalousnäyttelyssä 2.-4.7.
komitea mukaan mahdollisuuksien mukaan
− Toimitetaan vuoden 2019 toimintakertomus liittoon
13 SEURAAVAT KOKOUKSET
23.2. klo 10.00
15.3. klo 10.00
14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:40

