Februari 2022
FRF Österbotten utbildar
Skolningstillfälle för tävlingsarrangörer
FRF Österbotten ordnar torsdagen den 24.2.2022 kl. 18-21 en skoning för tävlingsarrangörer. Skolningen är
öppen för alla och riktar sig till representanter för föreningar som arrangerar tävlingar på klubb-, regionaloch nationell nivå. Skolningens fokus är arrangerandet av tävlingar, organisering, regler och andra praktiska
arrangemang. Användningen av Kipa och Equipe app behandlas inte vid detta skolningstillfälle. Utbildare
Jonna Potila. Anmälningar senast 21.2. Skolningen hålls på finska.
B- och C-stildomarskolning samt licensskolning för stildomare
FRF Österbotten ordnar stildomarskolning i hoppning lördagen den 12.3 kl. 10-15 vid Siirilä ridsportcentrum
i Seinäjoki. Skolningen berättigar till ansökandet av C- och B-stildomar -rättigheter. Skolningen uppdaterar
även befintliga stildomarlicenser fram till 31.3.2024.
Teoridelen hålls kl. 10 - 12 på stallsvinden, varefter den praktiska delen görs i samband med regionala
hopptävlingarna i manegen kl. 13-15. Utbildare Marja Tetri-Rantanen. Anmälningar senast 7.3. Skolningen
är öppen för de 20 först anmälda deltagarna. Skolningen hålls på finska.
Övriga skolningar
16.2. Regelskolning för nya tävlingsryttare, på finska (nätbaserad skolning, Teams)
17.2. Regelskolning för erfarna tävlingsryttare, på finska(nätbaserad skolning, Teams)
23.2. Regelskolning för nya ryttare, på svenska (nätbaserad skolning, Teams)
9.-10.4. Första hjälp -skolning, på finska (EA1), Karleby
Ytterligare information och anmälningar: https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/
Hallmästerskapen avgörs i mars-april
Hallmästerskap i banhoppning 20.3.2022 EPUR / Seinäjoki
Ponnyryttare, barnryttare, unga hästar och finska hästar: 90cm
Juniorer: 100cm
Seniorer: 110cm
Hallmästerskap i dressyr 3.4.2022 EPUR / Seinäjoki
Unga hästar: Lätt B, unga hästars fälttävlansprogram 2022 (bana A)
Juniorer: Lätt A:3 2022
Seniorer: Medelsvår B:0 2022
Hallmästerskap i dressyr 16.4.2022 RaTi / Seinäjoki
Ponny- och barnryttare: Lätt B:5 2022
Finska hästar: Lätt A:3 2022
De regionala cuperna inleds - kom ihåg anmälning och föreningsavgiften
De regionala cuperna rids inom dressyr och banhoppning på regional nivå. Ekipaget bör anmäla sig till de

regionala cuperna per e-post till adressen srl.pohjanmaa@gmail.com innan utgången av anmälningstiden
för den aktuella tävlingen. Ekipaget har rätt att delta i cupen efter att föreningen har erlagt
föreningsavgiften. Kom ihåg att läsa igenom cup-reglerna innan anmälning!
Banhoppningens Hööks lilla cup (90-100cm) och Kpedu, Kaustby stora cup (100-110cm)
1. deltävlingen 12.3. LaRat / Seinäjoki
4. deltävlingen 4.-7.8. MYRat / Mörtmark
2. deltävlingen 13.-15.5. MYRat / Mörtmark
5. deltävlingen, arrangör saknas
3. deltävlingen, datum ännu öppet LaRat / Seinäjoki
Dressyrens Horse-Ess lilla cup (lätt B) ja Hööks stora cup (lätt A)
1. deltävlingen 21.5. JaRa / Jalasjärvi
3. deltävlingen 23.7. AR / Tuuri
2. deltävlingen 11.-12.6. MYRat / Mörtmark
4. deltävlingen 20.8. JaRa / Jalasjärvi
Dressyrens Ritolan Hevospalvelut GeePee (medelsvår B)
1. deltävlingen 7.5. Korsholms / Solf
3. deltävlingen 23.7. AR / Tuuri
2. deltävlingen 11.-12.6. MYRat / Mörtmark
4. deltävlingen 28.8. Jteam&KuRat / Kurikka
SuoRa Österbotten finsk häst cup i banhoppning och dressyr (80cm och lätt B)
Hoppning 13.-15.5. MYRat / Mörtmark
Dressyr 11.-12.6. MYRat / Mörtmark
Hoppning datum öppet LaRat / Seinäjoki
Dressyr 20.8. JaRa / Jalasjärvi
Vårträffen 21.3.2022 i Seinäjoki
FRF Österbotten ordnar en vårträff måndagen den 21.3.2022 vid Hotel Alma i Seinäjoki. I samband med
träffen premieras den regionala rankingens vinnare för åren 2020 och 2021. Föreningspriserna för cuperna
år 2021 utdelas även. Tillfället inleds kl. 17.30 med kaffeservering och pågår till ca kl. 20.
Program:
- kaffeservering
- tillfället öppnas av FRF Österbottens ordförande Pirjo Tammela
- Minna Peltonen från Finlands ryttarförbund föreläser om ryttarförbundets WWF-certifikat, Green Office
verksamhet och ansvarsfullhet ur en tävlingsryttares perspektiv
- Carina Nyholm från Finlands ryttarförbund framför ryttarförbundets hälsning
- prisutdelning
Ytterligare information och anmälningar: https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa

