
Januari 2023

Kommande händelser och evenemang

Följs FRF:s kalender: https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/ 

På kommande bland annat grundkurser för nya funktionärer på olika orter runtom i Finland. Nedan finns en 
del av de skolningar som ordnas i vår region och andra intressanta skolningar och distansevenemang.

24.1.2023 Föreningsverksamhetens kvällste på distans via Teams: Föreningar och beslutsfattare - 
synlighet genom samarbete -kvällste (på finska)

• https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/seurat-ja-paattajat-yhteistyolla-nakyvaksi/ 
31.1.2023 Distansföreläsning: Ekonomiska och finansiella råd för företagare inom hästbranschen då de 
allmänna kostnaderna ökar (på finska)

• https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/etaluento-taloudenpidon-neuvoja-hevosyrittajille-
kustannusten-noustessa/ 

31.1.2023 Diskussionstillfälle för hoppningens funktionärer (på finska)
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/porinapiirin-uusi-vuosi-ja-uudet-kujeet/  

4.2 2023 Licensskolning för hoppdomare och banmästare via Teams på finska
• FRF Österbotten arrangerar
• För funktionärer som har en licens i kraft
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/lisenssikoulutus-estetuomareille-c-ja-b-

puheenjohtajatuomareille-ja-ratamestareille-4.2.2023/   
15.2 2023 Licensskolning för stewards via Teams på finska 

• FRF Österbotten arrangerar
• För funktionärer som har en licens i kraft
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/lisenssikoulutus-stewardeille-15.2.2023/  

16.2.2023 Regelskolning för tävlande (som redan innehar tävlingslicens) via Teams på finska
• Regelskolning för tävlande (som redan innehar tävlingslicens) via Teams på finska
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/saantokoulutus-kilpailijoille-16.3.2023/  

23.2.2023 Regelskolning för nya tävlande och tävlingsfunktionärer via Teams på finska 
• FRF Österbotten arrangerar
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/saantokoulutus-aloitteleville-ratsastajille-23.3.2023/  

4.3.2023 Licensskolning för dressyrdomare vid Solf manege och Solf gästgiveri
• FRF Österbotten arrangerar
• För funktionärer som har en licens i kraft
• (evenemangslänken uppdateras senare i FRF:s händelsekalender, 

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/)
6.3.2023 Regelskolning på svenska

• FRF Österbotten arrangerar
• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/regelskolning-for-nya-ryttare-6.3.2023/  

8.3.2023 Skolning för säkerhetsansvariga via Teams
• FRF Österbotten arrangerar
• Säkerhetsansvarig-skolningen vid tävlingar är riktad till alla föreningar som arrangerar tävlingar, 

oavsett nivå.
• Enligt tävlingsreglementet skall vid varje tävling finnas en utnämnd säkerhetsansvarig.
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• https://tapahtumat.ratsastus.fi/pohjanmaa/turvallisuuspaallikkokoulutus-8.3.2023/  
23.3.2023 Equipe & KIPA -skolning, Kurikka, max 5 föreningar/10 deltagare

• FRF Österbotten arrangerar
• (evenemangslänken uppdateras senare i FRF:s händelsekalender, 

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/)
24.4.2023 Equipe & KIPA -skolning, Karleby, max 5 föreningar/10 deltagare

• FRF Österbotten arrangerar
• (evenemangslänken uppdateras senare i FRF:s händelsekalender, 

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/)

Även på kommande, datum ännu öppet
• Stewardskolning för nya funktionärer, tvåspråkig. Hålls i Karleby. Utbildare Heli Lehto.
• Under år 2023 även hoppdomarskolning för nya funktionärer.

Övriga aktuella ärenden

• Ansökan till ryttarförbundets landsomfattande föreningsutvecklingsprogram är öppen fram till  
23.1.2023. Tilläggsuppgifter: https://www.ratsastus.fi/uutiset/haku-ratsastajainliiton-
seurakehittamisvalmennukseen-on-kaynnissa/ 

• Kom ihåg att betala din medlemsavgift för år 2023! Även ryttarnas och hästarnas tävlingslicenser 
lönar det sig att sköta i god tid innan tävlingssäsongens första starter.

Regionsektionen år 2023 presenterar sig

Ordförande - Nina Grankvist
Kristinestad
Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat Ry

Nina Grankvist från Kristinestad, min förening är Etelä-Pohjanmaan
Urheiluratsastajat rf. I Österbottens regionsektion är min uppgift ordförande
och jag ansvarar för regionförbundets verksamhet och ekonomi. Att vara
säkerhetsanvarig hör även till mina uppgifter.
 

Informationsansvarig - Tarja Lehtomäki
Karleby
Karleby Sport Ryttare Rf

Tarja Lehtomäki från Karleby. Jag representerar detta år Karleby sportryttare rf. I
regionsektionen fungerar jag som informationsansvarig och till mina uppgifter hör
att bland annat uppdatera våra sociala medier såsom Facebook och Instagram och
informera om våra händelser.
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Dressyransvarig, cuperna - Jonna Potila
Kauhajoki
Joheka team Ry

Jonna Potila från Kauhajoki, min förening är Joheka team ry. I regionsektionen
fungerar jag som dressyransvarig och jag granskar dressyrtävlingarnas
inbjudningar och hjälper även gärna tävlingsarrangörer vid behov. Till mitt
ansvarsområde hör även cuperna både inom hoppningen och dressyren.

Ekonomiansvarig - Aino-Maria Hakala
Malax
Kauhavan Ratsastusseura Ry

Aino-Maria Hakala från Malax. Jag kommer ursprungligen från Kauhava i Södra
Österbotten men livet har fört mig till Malax var jag nu bor tillsammans med min
familj och våra fem hästar. I regionsektionen fungerar jag som ekonomisekreterare
och behandlar bland annat inköpsfakturor och reseräkningar. Tidigare har jag även
inom regionsektionen haft hand om bland annat  de mindre grenarna och varit
informationsansvarig.

Sekreterare och regelansvarig - Johanna Rasmus
Karleby
Fäbodavägens ryttare rf

Johanna Rasmus från Karleby, min förening är Fäbodavägens ryttare rf. I
Österbottens regionsektionen fungerar jag som sekreterare och ansvarar för våra
mästerskaps- och cupregler.

Viceordförande, hopp- och fälttävlansansvarig - Maria Rikala
Kurikka
Kurikan Ratsastajat Ry

Maria Rikala från Kurikka, min förening är Kurikan Ratsastajat. I regionsektionen
fungerar jag som vice ordförande samt hopp- och fälttävlansansvarig. I båda
grenarna granskar jag tävlingsinbjudningarna och ansvarar för förbundsträningarna.

Ungdomsansvarig - Lotta Luodeslampi
Seinäjoki (Ähtäri)
Lehtimäen Ratsastajat Ry

Lotta Luodeslampi, ursprungligen från Ähtäri men numera bosatt i Seinäjoki pga
studier. Min förening är Lehtimäen Ratsastajat. I regionsektionen fungerar jag som
ungdomsansvarig. Till mina uppgifter hör bland annat att ha hand om Österbottens
ungdomssektion.



Träningsansvarig - Eveliina Havinen
Seinäjoki 
Ratsutiimi Ry

Hej! Mitt namn är Eveliina Havinen. Jag bor i Seinäjoki och mitt ansvarsområde är
förbundsträningana inom dressyren i Österbotten. I Österbottens regionsektion är
jag med för tredje året. Min förening är Ratsutiimi.

Skolnings- och materialansvarig - Pirjo Tammela
Ilmajoki
Ilmajoen Ratsastajat Ry

Jag är Pirjo Tammela, min förening är Ilmajoen Ratsastajat. I regionsektionen
fungerar jag som skolnings- och materialansvarig.

SE-HA ansvarig (förenings- och hobbyansvarig) - Mirka Nukarinen
Karijoki
Myrkyn Yksityisratsastajat Ry.

Hei! Jag är Mirka Nukarinen från Myrkyn Yksityisratsastajat i Bötom. I Österbottens
regionsektion verkar jag andra året som förenings- och hobbyansvarig.

Ansvarig för de mindre grenarna - Hanna Rinta-Opas
Seinäjoki
Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat Ry.

Presentationen hann inte med till publiceringen.

Ansvarig för premieringar och priser - Tiia Husa
Seinäjoki
Lakeuden Ratsastajat Ry

Presentationen hann inte med till publiceringen.


