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Kuva SRL100-kuvakisasta: Minna Pynnönen

Tervehdys SRL Hämeen alue!

Toukokuun luentoja!

Kilpailukausi alkaa. Huomaa, että vielä ilman yleisöä.
Tsemppiä kisoihin!

Onko hevoseni liian tuhti? Miten
laihduttaa terveellisesti?
Verkkoluento ma 10.5. kello 18.
Viimeinen ilm.päivä 6.5. Hinta 5 e.

Talent Cupin aluekarsintojen ilmoittautumiset ovat auki
Kipassa. Esteet 14.5. ja Koulu 15.5. Ilmoittaudu 8.5.
mennessä. Karsintoihin ei tarvita nyt kvaaleja. Finaali on
Hämeen alueella Takkulassa kesäkuussa.
Toukokuun muita Hämeen arvokisoja:
Kentän aluemestaruus 16.5, Ratsastuskouluoppilaiden
mestaruus kentässä 23.5. ja esteissä 30.5.

SRL palkitsee vuosittain jäsenten ehdotuksesta
esimerkillisiä toimijoita. Onnea vuoden 2020 Hämeen
palkitut! seuratoimija: Anna-Liisa Gullsten Okeroisten
ratsastajista, valmentaja: Lilli Merinen Pälkäneeltä,
tallikaveri: Sini Tomperi Hämeenkyröstä sekä
jäsentalli: Sata-Hämeen ratsastuskoulu.

Hevosen suun terveys. Mitä on
tärkeä tietää hevosen hampaista ja
kuolaimista. Ell Kati Tuomola on
tutkinut ravureita ja nyt myös
kenttäratsuja. Verkkoluento to 3.6.
klo 18. Viim.ilm.pvä 31.5. Hinta 5e.
Kannustava seuratoimija. Mm:
eläytyvät kuuntelu, minä-viestien
käyttö, palaute. Ma 17.5. klo 17.30.
15e. Ilmoittaudu ja lisää tapahtumia
SRL.n sivulla osoitteessa:
tapahtumat/ratsastus.fi/tapahtumat

Töihin oman seuran kisoihin?
Ratsastuskilpailut järjestetään vapaaehtoisten voimin. Kuka
antaa aikaansa ja miksi? Kysytäänpä aktiivivanhemmalta,
Sari Peltomäeltä. Hän ei ratsasta, mutta touhuaa mukana
tyttärensä tukena ja osallistuu myös talkoisiin.
“Tyttäreni on ratsastanut 6-vuotiaasta asti. Ensin
ratsastuskoulussa kuusi vuotta ja omalla ponilla kaksi
vuotta. Hän kilpailee esteissä ja minä kuljetan, kuskaan
ja kannustan. Seurakilpailuissa olen tehnyt aina kaikkea
mitä on tarvittu. Seurakilpailut ovat nuorille ja lapsille
lajin suola.
Kilpailuissa löytyy aina tekemistä, vaikka ei osaisi
mitään. On radan rakentamista, kahvilan pitoa ja
valmistelua ja työ tekijäänsä opettaa. Minulla ei ollut
mitään taustaa hevosurheilusta, eikä talkoilu sitä vaadi.
Kannustan kaikkia osallistumaan!”

HEVOSTAITOMESTARUUDET 2021
Hevostaitokilpailu alkaa taas. Tämän
tiedotteen mukana on kilpailukutsu.
Poikkeusolojen vuoksi vuoden 2020
ja 2021 mestaruuskilpailu
yhdistetään.
Kilpailun järjestävät seurat. Aktivoi
seuraasi järjestämään kilpailu.
Seurojen tulosten perusteella
määräytyy alueen mestari.
Testin kysymykset perustuvat SRL:n
Hevostaito-oppaaseen.
Päätuomari on master-ratsastuksenopettaja Marissa Henttinen.
Sarjoja on niin junioreille kuin
senioreille.

Nuorisotiimi aloittaa Tervetuloa!
Nuorisotiimi yhdistää Hämeen alueen seuroja.
Osallistuu tapahtumiin ja tekee julkaisuja.
Tiimin jäsenet ovat: Pinja Lassila, Minni
Mikkola, Sohvi Heikkinen ja Tiitu Mäkelä
Hämeenlinna, Nea Romppanen Orimattila,
Juuli Asikainen Valkeakoski, Reetta Hakala
Ikaalinen sekä Essi Myllylä Viljakkala.
Tiimiin saat yhteyden:
maarit.pitkanen@pp.inet.fi ja
mia.jurvala@gmail.com
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Palkitut saavat kutsun.

