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Hevostaitomestaruuden järjestämisaikaa
jatkettu
Hevostaitomestaruuden
kilpailuaikaa on päätetty jatkaa
31.3.2021 asti vallitsevan
koronavirustilanteen ja siihen
liittyvien suositusten vuoksi.
Kutsu ja järjestämisohjeet
löytyvät SRL Lounais-Suomen
www-sivuilta.

Hevosmessut
siirtyvät
GoExpo Horse siirtyy
koronapandemian vuoksi
vuodella. Seuraavan kerran
messu järjestetään 4.-6.3.2022.
Tampereen Hevoset -messu
siirtyy puolestaan ensi syksyyn.
Uusi ajankohta on 11.-12.9.2021.

SRL:n toimiston
joululoma
SRL:n toimisto on joululomalla
23.12.2020 - 6.1.2021 välisen ajan.

Juhlavuoden yhteenveto
Satavuotiasta Ratsastajainliitoa juhlistettiin koronavuonna
osin poikkeusoloissa. Helmikuussa Urheilufoorumissa ei vielä
osattu aavistaa, miten merkittävästi pandemia vaikuttaa myös
SRL:n merkkivuoteen.
Haastavasta tilanteesta huolimatta SRL Lounais-Suomi pyrki
lisäämään lajin näkyvyyttä tuomalla hevonen useammalla
paikkakunnalla ihmisten pariin. Turussa syyskuun alussa
järjestetty Ponit Kupittaalla -tapahtuma keräsi ison joukon
yleisöä. Hevoskulkueet Porissa ja Raumalla olivat vaikuttava
näky.
Juhlavuonna SRL Lounais-Suomi palkitsi alueeltamme
henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet
ratsastusurheilua. Palkinnon saivat Venla Väätänen, Marita
Törnroth, Heikki Mikola, Mia Loponen, Maija Yli-Huhtala, Kirsi
Lehtonen, Heikki Anttinen ja Olavi Vainikainen. Heidän
haastattelunsa ovat luettavissa alueen www-sivuilla.
Juhlavuosi näkyi myös kilpailuissa. Alueen sponsoroimia
SRL100-juhlaluokkia kilpailtiin ympäri aluetta eri lajeissa (ko,
re, ke ja va). SRL100 -ravilähdöt ravattiin niin Metsämäessä
kuin Porissakin. Some-kanavillakin juhlavuosi näkyi mm.
SRL100 -arvontoina.
Vaikka juhlavuosi onkin
päättymässä, yhdistää ratsastus
tulevinakin vuosina. Kutsutaan
ihmisiä tutustumaan hevoseen
ja ratsastukseen myös jatkossa!
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SRL100 -kulkue Raumalla
ihastutti ja liikutti
SRL Lounais-Suomi järjesti itsenäisyyspäivän ja SRL:n juhlavuoden
kunniaksi juhlakulkueen 6.12. Raumalla. Mukana oli 25 hevosta, jotka kaikki
toimivat kulkueessa hienosti. Yleisö seurasi kulkuetta 5 km:n matkalla.
Kuvat: Jenna Tammi
Rokka Pili ja Juha Säntti
johdattelivat tottuneesti joukkoa.

Kulkue Vanhassa Raumassa

Niinisalon hevoset olivat vaikuttavia
lumipuvuissa

Suomen liput liehuivat
itsenäisyyspäivän kunniaksi

Kulkueessa oli mukana useita erirotuisia
poneja ja hevosia

23,6 -aikainen Rokka Veikka oli yksi
kulkueen luottoratsuista.

Lähdepellon Ratsastuskoulun ponit
ihastuttivat kaikenikäisiä katsojia.
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Ridklubben Sleipnerillä
ratsastuskoulu ja aktiivista
nuorisotoimintaa
Ahvenanmaalainen ratsastusseura Ridklubben Sleipner on
SRL:n jäsenseura, jolla on ratsastuskoulu Maarianhaminassa.
Nina Fonselius toimii Sleipnerin toiminnanjohtajana Anna
Pomrénin sairausloman ajan.
- Ratsastuskoulu Sleipnerillä asuu 18 hevosta (8 ponia ja 10
hevosta), joista ratsastuskoulu omistaa 16. Meillä on noin
180 oppilasta viikossa. Seuralla on aktiivinen
nuorisotiimi. Tänä vuonna on tosin ollut normaalia
vähemmän toimintaa sekä nuorisotiimillä että
ratsastuskoululla. Muutaman ulkona järjestetyn
tapahtuman olemme tosin järjestäneet, kuten esim.
talkoot ja aave-illan.
Ahvenanmaa on säästynyt toistaiseksi hyvin koronalta.
Pandemian kanssa on silti pyritty olemaan tarkkana.
- Ratsastuskoulutoimintaa on ollut koko pandemian ajan.
Oppilaat ovat tulleet vain omille ratsastustunneilleen,
”hengailua" tallissa emme ole koronan aikana sallineet
ollenkaan. Meillä ei ole myöskään ollut tallityöntekijöitä
koronapandemian aikana, koska tarkoitus on ollut
minimoida tallissa liikkuvien ihmisten määrä.
Pandemia on kuitenkin vaikuttanut Ahvenanmaallakin
ratsastuskoulun liiketoimintaan.
- Muutama oppilas päätti keskeyttää ratsastuksen
hetkellisesti eikä meillä ei ole ollut kilpailuja vuoden 2020
aikana.
Vuoden 2020 kesäleirit toteutettiin yöpymällä teltoissa
maneesissa. Ensi vuoden kesäleirit päästään toivottavasti
toteuttamaan ilman rajoituksia.

Ridklubben Sleipnerin historia
Ridklubben Sleipner aloitti vuonna
1968 yhdellä vuokraponilla. Vuonna
1974 Sleipner muutti nykyiseen
sijaintiinsa, jossa silloin sijaitsi pieni
talli ilman vettä ja ulkovalaistusta.
Hevosia oli kolme. Kenttää ei ollut,
mutta kilpailuja ja näyttelyitä
järjestettiin säännöllisesti.
Maneesi valmistui vuonna 1985 ja
uusi talli vihittiin käyttöön 1993.
2000-luvun alkupuolella Sleipnerin
ratsastajat alkoivat näkyä enemmän
Ahvenanmaan kisaradoilla.
Liiketoiminta oli vakaata ja
ratsastustunteja oli kuutenä päivänä
viikossa.
Vuonna 2018 seura vietti 50
-vuotisjuhlaansa ja samalla koottiin
historiikki. Sen voi käydä lukemassa
seuran www-sivuilta osoitteessa
www.sleipner.ax.

- Näemme valoisan tulevaisuuden ja toivomme, että
voimme jatkaa toimintaamme myös koko vuoden 2021.
Ridklubben Sleipner toivottaa kaikille Hyvää Joulua!

Ahvenanmaalla on
yhteensä noin 1000
hevosta.
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Steward-kurssi Kaarinassa 6.-7.2.
SRL Lounais-Suomi järjestää stewardikurssin Kaarinassa 6.-7.2.2021
klo 10.00 – 17.00. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei vielä
ole stewardioikeutta. Kouluttajana on Sari Ukkonen.
Kurssin hinta: 90 €, sisältää koulutuksen, todistuksen, kahvit ja
lounaat.
Pääsyvaatimukset kurssille:
- Ikäraja 22 – 70 v.
- Suositukset omalta seuralta ja/tai kahdelta muulta voimassa olevan
toimihenkilöoikeuden omaavalta henkilöltä (esitettävä kurssin alussa
kouluttajalle).

Kurssin sisältö:
- kilpailusääntöjen yleinen
osa (KS I),
stewarditoiminnan
perusteet, lyhyet lajiosat
- lähtötasokoe
- teoriakokeet (KS I ja
stewarditoiminta)

- Vähintään kolme vuotta kokemusta ratsastuksen kilpailutoiminnasta kilpailijana, toimihenkilönä,
hevosenhoitajana, opettajana, valmentajana tms.
Hyväksytysti suoritetun kurssin lisäksi tulee suorittaa hyväksytysti kuusi kilpailupäivää harjoittelua.
Tämän jälkeen voi anoa toimihenkilöoikeuksia. Stewardioikeuden omaava henkilö voi toimia
stewardin tehtävässä aluekilpailuissa kaikissa lajeissa.
Ilmoittautumiset 31.1.2021 mennessä. Katso tarkemmat tiedot SRL Lounais-Suomen www-sivuilta.

Hevoskerhonohjaajien peruskurssi 16.1.
SRL Lounais-Suomi järjestää hevoskerhon ohjaajien peruskurssin Eurassa 16.1. klo
9.30-17.00. Kouluttajana on Päivi Anttila.
Pääsyvaatimuksina ovat vähintään 14-vuoden ikä,
innostus lasten ohjaamiseen ja hoito I -merkin
suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssi
sopii hyvin myös aikuisille! Peruskurssia suositellaan
myös seurojen nuorisovastaaville jotka vastaavat
kerhojen organisoinnista tai toimivat kerho-ohjaajien
apuna.
Hinta 60 € / hlö, tähtiseurojen jäsenet 35 € / hlö
Sisältää kurssimateriaalin (Hevostaito-opas, Hevoskerhon ohjaaja ja Hevoskerholainen
–vihkot), lounaan ja välipalat.
Ilmoittautumiset 7.1.21 mennessä. Katso tarkemmat tiedot SRL Lounais-Suomen
www-sivuilta.

P.S.Seuraamme tiiviisti koronatilannetta. Tarvittaessa koulutuksia siirretään.
SRL Lounais-Suomi
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Jäsenhuone on auki!
SRL:n jäsenet voivat nyt kirjautua
jäsenhuoneeseen, jonne pääsee
osoitteesta oma.ratsastus.fi. Ulkoasuun
ja sisältöön on tulossa vielä muutoksia
ennen vuoden vaihdetta, mutta
kirjautumista kannattaa jo testata.
Jäsenhuone tarjoaa ratsastusseuran
jäsenelle sähköisen jäsenkortin,
vuosittaisia ja ajankohtaisia jäsenetuja
sekä materiaaleja harrastuksen tueksi.
Lisätietoa jäsenhuoneesta löytyy
osoitteesta www.ratsastus.fi/jasenelle/
jasenhuone/.
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Hae mukaan
SRL:n toimintaan!
SRL etsii jäseniä uusiin
Seurakehittämisen
ohjausryhmään ja
Tallijärjestelmän
ohjausryhmään, sekä
Reilu Peli -työryhmään.
Haku on auki 10.1.2021
asti.
Lisätiedot ja
hakulomakkeet löytyvät
SRL:n www-sivuilta.
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