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Huhtikuun jäsenkirje 2022

Tervehdys, hyvät SRL:n
hämäläisten seurojen jäsenet,
Maaliskuussa olemme valmistautun
tulevaan. Haluamme auttaa seuroja
kilpailujen järjestämisessä nyt kun
estekilpailusäännötkin ovat muuttun
Harkitsemme ajanottolaitteiston
modernisointia. Uusi
-laitteisto
Atu
olisi
maksutta seurojen käytössä.
Lähetämme
seuroille sähköpostikyselyn laitteist
tarpeellisuudesta. Seuran edustaja
silmällä sähköpostia ja vastaa.
Lisätiedot Pekka Pusa 040 709 207

Tärkeä tehtävämme on jakaa tietoa
SRL:n aluejaostojen jäsenet tapaavat yleensä
vuosittain. Vaihdetaan kokemuksia ja kuulumisia.
Koronan vuoksi tauolla ollut perinne elvytettiin
maaliskuussa ja myös hämäläisiä matkasi Imatralle.
Hämeen alueaktiivina palkittiin Piia Nikka. Piia on
paitsi kenttäratsastuksen vastaava, myös Hämeen
järjestämien etäluentojen väsymätön emäntä.
Seuraava luento on muuten 7.4.alkaen kello 18. Se
käsittelee raviratojen pohjia. Luento on jatkoa
maaliskuussa pidetylle kentän pohjat -luennolle.
Ilmoittautuminen päättyy 5.4.
Toukokuussa Mia Jurvala luennoi varsojen
koulutuksesta. Luento pidetään 11.5. alkaen kello
18.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
tapahtumat.ratsastus.fi

Hämeen aluejaostosta
on tehty vierailuja
Hämeen alueen
seuroihin. On tutustuttu
ja jaettu isoja sekä
pieniä iloja ja murheita.
Haluaisitko, että
aluejaostosta tultaisiin
käymään teidänkin
seurassanne, ja
katsottaisiin mitä meille
on toisistamme iloa,
miten voisimme teitä
auttaa?
Laita viesti
hame@ratsastus.fi

Hevoset
messujen
Hämeen ohjelma
Lauantain 9.4. kello 11-13 ja 15-16
SRL:n ständillä A 658
Hämeen nuorisotiimi
pyörittää onnenpyörää. Osallistu arvontoihin!
Lisäksi ständillä on sekä lauantaina että sunnuntaina luku- ja
piirustushetkiä. Messuilla SRL:n jäseneksi liittyville Hipposlehti, hevosheijastin ja hevoskirja.
La 9.4. Aluerankingin vuoden 2021 parhaat palkitaan
A-hallin Bäkkäri-lavalla alkaen kello 9.30 ja valtakunnallisen
hevostaitaitokilpailun palkitsemistilaisuus kello 15.20-15.50.

Ratsastajaravit
Teivossa
tiistaina
26.4.2022
alkaen kello 17
Suomen Ratsastajainliiton jäsenkortilla pääsee ilmaiseksi Teivon raveihin
26.4.2022. SRL Häme on mukana yhteistyökumppanina.
Ohjelmassa on näytösmontelähtö, jossa kisaavat ratsastuskoulujen edustajat.
Paras kannatusjoukko palkitaan. Näytösmonte on jo oikeastaan perinne, joka
tosin joutui koronan vuoksi tauolle. Oheinen kuva näytösmontesta muutaman
vuoden takaa.
Ravintolassa juonnettu ravi-ilta, jolla pääsee kokematonkin kärryille
raviurheilusta. Mahdollisuus tutustua Teivon ravikouluun, missä järjestetään
muun muassa montekursseja. Illan aikana haastatteluja, ohjelmaa lapsille ja
tietenkin ravit.

Arvokisapäiviä on
varmistunut.
Alueiden väliset
joukkuekilpailut
ratsastetaan
seuraavissa kilpailuissa
vuonna 2022:
Esteratsastus 3.-4.9.
Tahkon Maneesi/Nilsiä
Kenttäratsastus 2.-3.7.
Nykarleby Ridklubb rf
/Uusikarlepyy
Kouluratsastus 28.30.10. Ypäjän
Hevosopisto/Ypäjä

