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Tervehdys, SRL:n Hämeen alueen seuran jäsen,
Kesä on ratsastuskilpailujen ja hevosleirien aikaa. Nauti leirillä 
hevosten ja ystävien seurasta. Ole läsnä ja unohda puhelin, 
kuten neuvoo viereinen kyltti Koivuniemen tallin seinällä. 
Usein kisamatkoilla ollaan perhekunnittain. Ota ilo irti siitä, 
että saat olla lähellä rakkaitasi. Joskus voi kisaväsymys 
aiheuttaa kiukuttelua, mutta se on elämää :)
SRL Häme kysyi keväällä jäsenseuroilta, onko kilpailuja 
järjestävillä ratsastusseuroilla tarvetta Atu-ajanottolaistoon. 
Häme suunnittelee uuden laitteen hankintaa ja jäsenseura saisi 
sen käyttöönsä matkakustannusten hinnalla. Kyllä ja ehkä 
tulevaisuudessa -vastauksia tuli toistakymmentä, joten mitä 
luultavimmin hankimme uuden laitteen. Vanha oli liian suuri 
lähetettäväksi.
Päätös odottaa vielä käytännön selvityksiä, mutta hyvältä 
näyttää! 



Kilpailijan muistilista ennen kilpailua

1. Tarkista, että hevosesi vuosimaksut on 
maksettu ja rokotukset ovat kunnossa.

2. Katso, oletko maksanut seurasi 
jäsenmaksun.

3. Osta kilpailulupa ja tarkista, että sinulla on 
kilpailuun tarvittavat kvaalit.

4. Käy sääntökoulutuksessa ja tarkista vielä 
ennen kilpailua kilpailusäännöt ja tutustu 
mahdollisiin muutoksiin.

5. MILLOIN OLIKAAN SE VIIMEINEN 
ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ KILPAILUUN :)

6. Katso, että sekä omat että hevosesi varusteet 
ovat ehjät ja kunnossa ja että ne ovat 
kilpailusääntöjen mukaiset.

7. Lue Kipasta kilpailunjärjestäjän ohjeet 
kilpailijoille.

8. Ota mukaan hyvää
mieltä ja urheiluhenkeä!

Terveisin:
Hämeen SRL:n
nuorisotiimi



Mukaan Hepat
Hämeenlinnassa
-tapahtumaan?

SRL Häme organisoi yhdessä SRL 
Etelä-Suomen kanssa hevostapahtuman 
Hämeenlinnassa 28.8.2022, kello 11-15.

Tapahtumapaikka on Museo Militaria ja 
tapahtuma on suunnattu perheille. Sen tarkoitus 
on saada lapsiperheet ja nuoret tietoisiksi 
hevosharrastusmahdollisuuksista.

SRL:n seura ja talli: tule mukaan tapahtumaan. 
Se on maksuton mahdollisuus esitellä 
toimintaanne. Vastaavat tapahtumat ovat 
keränneet tuhatmäärin yleisöä. 

Voit suunnitella ohjelman itse. Ota yhteys Sanna 
Lindqvistiin leandrager@gmail.com

Tapahtuma on osa Tunne Poni -hanketta, joka 
saa Leader-tukea EU:n maaseuturahastosta.

Koululaisvierailut 
ovat osa Tunne 
Poni -hanketta.

Laaksolan Ratsutila 
järjesti lähikoulunsa 
alakouluoppilaille 
liikunnallisen 
aamupäivän 
25.5.2022.
Tallipäivään 
kuuluvat tietysti 
myös työkoneet.



Onnea hyvästä ratsastuksesta!
Toukokuun 26. päivä Tallitiimi järjesti Ratsastuskouluoppilaiden 
esteratsastuksen mestaruuskilpailut Hämeenkyrössä. 

Ponien mestaruus

I Aurora Neva - Hart Rock - Laaksolan Ratsutila

II Minea Neva - Cailin Gleoite - Laaksolan Ratsutila

III Minni Mikkola - Pikku-Seikka - Aulangon Ratsastuskoulu

Juniorien mestaruus

I Linnea Rantanen - Bounce me to the Moon - Sata-Hämeen Ratsastuskoulu

II Aada Mokkila - Belladora - Sata-Hämeen Ratsastuskoulu

III Aada Kähäri - Aulangon Aarre - Aulangon Ratsastuskoulu

Seniorien mestaruus

I Roosamaria Luosmala - La vie en Rose - Laaksolan Ratsutila

II Iida Tuomi - La vie en Rose - Laaksolan Ratsutila

III Milla Virtanen - Cali - Laaksolan Ratsutila

Alueen arvokilpailukalenteri

11.-12.6. Talent cup -aluekarsinnat 
(KR-Team)

14.-15.6. Henkilökohtainen 
aluemestaruus kenttäratsastuksessa 
(Ypäjän Hevosopisto)

14.-17.6. Talent cup -finaali 
(valtakunnallinen) 
(Ypäjän Hevosopisto)

18.6. Ratsastuskouluoppilaiden 
aluemestaruudet koulu- ja 
pararatsastuksessa 
(Hämeen Ratsastajat)

1.-3.7. Ratsastuskouluoppilaiden 
valtakunnalliset mestaruudet
(Hämeen Ratsastajat, Kanta-Hämeen 
Ratsastajat, Ypäjän Ratsastajat) 
(Ypäjän Hevosopisto)


