
 
HUSAARIRATSASTAJAT R.Y TÄYTTÄÄ 50 VUOTTA! 
                                       

 
Tapahtumakalenteri kesä 2021 

 
9.6.2021 klo 17.30 Hevoskerhojen kesäkausi alkaa. 

Uudet ja vanhat kerholaiset olette tervetulleita mukaan. 
Kerhot ovat ilmaisia mutta vaaditaan Husaariratsastajien jäsenyys. 
Kepparikisoista ilmoitetaan myöhemmin HusR sivuilla, FB:ssä ja Instassa! 

 
6-8.8.2021 Kansalliset valjakkoajon SM-kisat, tervetuloa!!! 
  
la 31.7 ja su1.8 klo 10  Valjakkokisoja varten rakennustalkoot 
2.8 klo 17.00 Telttojen rakentamista ja buffakalusteiden pesua valjakkokisoja varten. 
3.8 ja 4.8. klo 17.00 Valjakkokisojen valmistelua, talkoot, mm. kouluradan rakennus 
5.8.klo 17.00 Valjakot saapuvat, kanslia aukeaa klo 15.00 talkoot jatkuu klo 17.00  
6.8.2021 9.00 Valjakkokisat, kouluosuus 
7.8.2021 9.00 Valjakkokisat, kestävyys osuus 
8.8.2021 9.00 Valjakkokisat tarkkuus osakoe ja palkintojen jako klo 16.00 
 
24.-26.8.2021 Taidekurssi ”hevoset ja havainto  II” –Ilmoittaudu 2.8.2021 

mennessä. Kurssi pidetään kolmena päivänä n. klo 15-19 
pj@husaariratsastajat.fi , kurssin vetäjänä on Ville Laurinkoski ja kurssi 
on ilmainen mutta edellyttää HusR seuran jäsenyyttä. Taideteokset 
asetetaan näyttelyyn HusR 50 v. juhlaan 28.8.2021, töiden ripustus on 
27.8.2021. 

 
28.8.2021 12.00 HUSAARIRATSASTAJIEN 50 V JUHLA 

- katrillikilpailu ja katrilliesityksiä 
- kakkukahvi 
- valokuvanäyttely 
- HusR seuravaatenäyttely 
- historiikki 

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin���� 
 

5.9.2021  Vammaisratsastuskilpailu.  
 

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN! 
 
Tallilla ja tapahtumissa tulee noudattaa 
Covid 19 ohjeita! 
 

 
 
 

Syksyn Hevoskerhojen aloitusajakohdasta ilmoitetaan 
myöhemmin! 
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HusR paita 
 
Husaariratsastajat täyttää tänä vuonna 50v. Juhlavuoden kunniaksi, on 
teetetty juhlapaita, musta laadukas pikee. Paidan myyntihinta on 20 e tai 
vaihtoehtoisesti voit saada paidan omaksi tullessasi avuksi 
valjakkokisaan: joko kaksi kisapäivää toimihenkilönä tai 
talkoisiin osallistumalla sekä lauantai-kisapäivä toimihenkilönä. 
Mallikappaleet ovat sovitettavissa satulahuoneessa. Täyttämällä 
palautus/tilauslomakkeen voit kätevästi ilmoittautua 
toimihenkilöksi/talkoisiin oheisella lomakkeella. Muistathan että 
Husaariratsastajat tarjoavat paidan lisäksi aterian ja hyvää 
seuraa, sekä elämyksellisen viikonlopun valjakkoajon parissa. 
Kisat 6.-8.8.2021. 
 
Mallit sovitettavissa vanhassa satulahuoneessa! 
 
Linkki tilaukseen: 

https://docs.google.com/forms/d/1zIwTpN3yIh0yEFgHNin2deGGeYUkI-
gpIL6JJ9F17As/viewform?fbclid=IwAR3dsMDLchCpHIQ9MAaGz-
R8e7TeyOEKU8B4AFHzUnKyCvxNqeOxoacpxGA&edit_requested=true  
 
 
Jos pääset auttamaan valjakkokisoihin voit myös ilmoittautua Leena 
Niemistölle osoitteeseen jasensihteeri@husaariratsastajat.fi   
 
Seuraa meitä Facebookissa: Husaariratsastajat ry.  
 

Ja Instagramissa: @husaariratsastajat       
 

Seura tiedottaa nettisivuilla ja Facebookissa!  
 

 
 
 
Marit (Masi) Sivén  
pj@husaariratsastajat.fi 
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	- valokuvanäyttely

