Lännenratsastuksen all around-komitean kokous 11.2.2021 klo 19
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Jenni Oinonen (PJ+sihteeri), Kenneth Puskala, Nina Miettinen, Aki Uljas, Kari Kallonen
1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:00
2 KOMITEAN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄYTYMINEN VUONNA 2021
Jenni Oinonen: PJ, talous, sääntövaliokunta
Kenneth Puskala
Nina Miettinen
Aki Uljas
Komitean ulkopuoliset jäsenet:
SRL:n hallituksen edustaja: Kari Kallonen
Perustetaan suljettu facebook ryhmä komitean asioiden työstämiseen ja mietitään tarkempi
järjestäytyminen.
3 TALOUSASIAT
-

käsiteltiin all -around -lajien budjetti vuodelle 2021

4 SÄÄNTÖ- JA KILPAILUASIAT
-

-

-

-

käytiin läpi kauden 2021 sääntömuutokset, lisäyksenä 10.2. voimaan astuneet uudet kypäräluokitukset
eli lännenratsastuksessa hyväksytään kaudella 2021 EU:n turvastandardien mukaisten kypärien lisäksi
seuraavan luokituksen omaavat kypärät: American ASTM F1163: 2004a ja sen jälkeiset päivitykset sekä
American Snell E2001 and E20016. Selvitetään voidaanko lajisäännöissä sallia stetsonin pukeminen
palkintojenjakoon.
käytiin läpi kauden 2021 kisakalenteri, kalenteriin tulossa vielä reiningin SM-kisat elokuussa sekä ainakin
Hyvinkään Ratsastajien seurakisoja
keskusteltiin virtuaalikisojen statuksesta mahdollisina liiton alaisina harjoituskisoina, Kari edistää asiaa.
hyväksyttiin aluemestaruuksien siirto SM-kisaviikonlopulta perjantaille erilliseksi kilpailuksi
keskusteltiin ESRA:n ehdotuksesta aluemestaruuksien uusista säännöistä tälle vuodelle. Käytiin läpi
lähtijämääriä viimeisten vuosien ajalta, päätettiin käydä läpi vuosien aikana toteutunut erilaiset
aluemestaruussäännöt ja kartoittaa urheilijoiden mielipide asiasta. Jenni kokoaa materiaalin vko 7
loppuun mennessä, asia keskustellaan seuraavassa komitean kokouksessa, kartoitetaan ja päätetään
maaliskuun loppuun mennessä.
Uuden Kipan puuttuvat toiminnot: lajikohtainen ranking vielä toteutumatta. Käytiin läpi hevosen
kilpailunumeron toimintaperiaate ja tarpeellisuus ja muistutetaan liittoa että tämä pitää saada mukaan
Kipaan sovitusti niin että se kulkee mukana ratsukon tiedoissa kaikissa Kipan toiminallisuuksissa. Kari on
mukana Kipan kehitystyöryhmässä ja edistää asiaa.
keskusteltiin Equipen aiemmasta hyödyntämisestä Kipan yhteydessä ja käytiin läpi Kipaan mahdollisesti
liitettävän ohjelman tarpeellisia toimintoja. Aki kartoittaa tarvittavat toiminnot ja ruvetaan miettimään
mahdollista softaa hyödynnettäväksi Kipan kanssa.

-

keskusteltiin karjalajien mukaan tuomisesta liiton lajikirjon alle ja käytiin läpi muiden lajien (esim. monté,
polocrosse) toimintatapoja liiton kanssa. Mietitään vastaavanlaista yhteistyökuviota karjalajien ja SRL:n
välille. Kari ottaa vetovastuun asiassa.

5 VALMENNUKSET JA KOULUTUS
-

-

-

keskusteltiin lisensoiduista toimihenkilöistä: tuomareiden ja stewardien lisenssejä jatkettu vuodella
pandemian asettamien rajoitusten takia (voimassa 31.3.2022 saakka). Valmentajien lisenssejä ei
automaattisesti jatketa koska osa koulutuksista on kuitenkin pystytty toteuttamaan.
uusien lajistewardien koulutus: 2020 alussa otettiin yhteyttä kaikkiin lisensioituihin stewardeihin (n. 215
kpl) ja tiedusteltiin halukkuutta jatkokouluttautua lännenratsastuksen lajistewardiksi. 16 muun lajin tai
”perusstewardia” ilmoitti haluavansa ja ehtivänsä tutustumaan lajiin ja kouluttautumaan
lännenratsastuksen lajistewardiksi. Koulutus jäi toteuttamatta viime vuonna koronan takia mutta
yritetään tänä vuonna kouluttaa uudet lajistewardit verkkokoulutuksena. Selvitettävä toteuttamistapa ja
kouluttaja.
keskusteltiin tuomarikoulutuksen uudistamisesta ja mahdollisista toteuttamistavoista. Aki tekee
esityksen joka käsitellään seuraavassa kokouksessa.

6 KOMITEAN JALKAUTTAMINEN
-

komitean jäsenten jalkautuminen, komitean jäsenet jalkautuvat tahoillaan sekä sopivat tapaamisia
toistensa alueille ja tutustuttavat oman alueen toimintaan

7 MUUT ASIAT
-

Kari kertoi liiton alkuvuoden tekemisistä
yhteistyö reiningkomitean kanssa – Jenni on yhteydessä reining-komitean puheenjohtajaan ja ehdottaa
yhteistä kokousta
keskusteltiin lajin näkyvyydestä ja mahdollisista paikoista / tilaisuuksista joissa lajia voi esitellä:
heppativoli, muiden lajien kilpailut, erilaiset messut jne. Aktivoidutaan kunhan tilanne sen sallii
keskustellaan järjestäytymisasiat seuraavassa kokouksessa

8 SEURAAVAT KOKOUKSET
-

to 4.3. klo 19
to 25.3. klo 19
to 15.4. klo 19
to 6.5. klo 19
to 27.5. klo 19
to 17.6. klo 19
to 8.7. klo 19
to 29.7. klo 19
to 19.8. klo 19

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:47

