REINING KOMITEAN KOKOUS 1 2021
PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.01.2020, klo 1830
Paikka: Teams etäyhteys
Osallistujat: Anne Pussinen, Pete Perkiö, Tenho Oinonen, Elena Wuorimaa, Siri Haanpää,
Mataleena Parikka, Mia Weckman, Kari Kallonen ja pj Tomi Wuorimaa.
Estyneet: -.
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 1900
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lajikomitean jäsenet 2021
Lajikomitea jatkaa nykyisessä kokoonpanossa. Mia Weckman varmisti osallistumisensa.
Lisäksi päätettiin vuoden 2021 aikana jakaa enemmän vastuuta ja tehtäviä komitean jäsenille
työtaakan tasapuolisemman jakautumisen vuoksi.
Arvokilpailuiden / maajoukkue-edustusten valintaperusteet
Urheilujohta Koivula on pyytänyt komiteoilta valintaperusteita arvokilpailuihin. Pidetään ennallaan
nykyiset valintaperusteet, jotka on aikanaan huolellisesti laadittu. Ei tarvetta päivitykselle.
Ainoastaan päivitetään valintakomiteoiden nimet, vastuuvalmentajat ja vuosiluvut.
Neuvottelut kesken, alustavasti lupautuneet/mahdollisia Ann Fonck ja Roy van der Hoven
koronatilanteen salliessa. Mataleena on kontaktissa Royhin alkukeväästä. Maria Astikainen ja Maria
Mustonen esitetään kotimaisiksi valmentajiksi; pj varmistaa tämän ko henkilöiden käytettävyyden.
FEI rangaistusmenetelmä
Komitean pj on lähettänyt (urheilujohtaja Koivulan valtuuttamana) FEI:lle virallisen tiedustelun
rangaistusmenetelmästä ja sen merkityksestä. Odotetaan vastausta FEI:ltä.
SM-kilpailut 2021
Tilannekatsaus. WRF on hakemassa SM kisoja. Paikaksi tulossa Kärppälän tila. Ajankohdaksi
esitetty elokuuta; tarkempi päivämäärä tarkentuu myöhemmin; FEI rangaistusmenetelmä saattaa
vielä vaikuttaa päivämäärään, koska NRHA EM/Tanska ovat heinäkuun lopulla. Komitea päätti
antaa WRF lisäaikaa selvitys- ja hakutyöhön. Toivottavaa olisi saada virallinen hakemus seuraavaan
komitean kokoukseen mennessä.
SM-kisat edellyttää edeltävien kansallisten kisojen järjestämistä (kauden aikana kolme kisan
minimivaatimus). Hyr (Kallonen ja Uljas selvittää), KV-Stable (Siri selvittää), Kytäjä (Anne) ja
muut. Alustavasti näyttäisi kolmen kisan järjestämisen olevan mahdollista. Vaatii seuroilta ja
järjestäviltä tahoilta yhteistä tahtotilaa. Kannustetaan reining toimijoita näiden pienten kansallisten
kisojen sponsorointiin esim kilpailupalkinnoin tai tukea tuomarirahoitukseen.
Komitea suositti muutaman reinarin (esim Siri ja Elena) lähettämistä Kärppälän pohjaa testaamaan
jo helmikuussa sekä myöhemmin keväällä. Kari Kallonen vierailee Kärppälässä lähiaikoina ja
keskustelee mahdollisuuksista (SM-kisat, muut kisat, pohjan tilanne, reinaritestiryhmä,
kustannukset/vuokra jne).

Muita hakijoita SM-kisoille ei ole tullut.
SRL tukee SM-kisoja reining komitean lajibudjetin kautta.
Sponsoreiden järjestäminen ja muu yhteistyö seurojen ja toimijoiden välillä; komitea tukee tässä,
mutta vastuu ensisijaisesti kisat järjestävällä seuralla. Rahoitushakemus opetus ja
kulttuuriministeriön seuratuesta, Mataleena Parikka selvittää ja informoi WRF-seuraa.
Pidetään kvaalit edellytyksenä SM-kisoihin osallistumiselle. Kvaalikautena vuosi 2021, 2020 ja
myös 2019 poikkeuksellisen koronatilanteen vuoksi.
Reining SM-kisoihin esitetään näytöksiä vauhtilajeista.
Harkittavaksi nuorten ja senioreiden SM-luokat. Uhkana osallistujien määrä vähyys. Mikäli eri
ikäluokat yhdistyy vähäisen osanottaja määrän vuoksi, niin siitä riskistä on informoitava etukäteen
jo ilmoittautumisen yhteydessä.
Komitean jäset kartoittavat reining ratsastajien halukkuutta SM-kisojen järjestämiselle.
Maajoukkuevalmennus ja valmennushaku
Maajoukkuevalmennushaku. Ehdotettiin toimintatapaa, jossa vuoden 2020 valinnat siirretään
suoraan vuoden 2021 valinnoiksi. Uudet hakijat voivat hakea valmennuspaikkaa tai jo
valmennuspaikan saaneet voivat täydentää/päivittää omaa hakemustaan vuoden 2021 osalle.
Samoin valmennuspaikasta voi luopua. Jos ilmenee ristiriitatilanne, niin SRL:n hakuohjeiden
mukaisesti reining komitean pj, urheilujohtaja ja HUJO:n pj päättävät valintajärjestyksestä.
Seuraavakokous
Helmikuussa keskiviikko 24.02.2021 klo 1900.
Etänä Teams tai ryhmäpuhelu.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:16.

