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Hei Husaari,   
  
Husaariratsastajat r.y on perustettu vuonna 1971. Seura täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta! 

 
Tapahtumakalenteri keväälle 2021: 
 
la 6.2. klo 15.00 Sääntökoulutus, Teamsin kautta. Ilmoittaudu kokoukseen 4.2 klo 

12.00 mennessä osoitteeseen marit.siven@mattieklund.fi . 
Ilmoittautuneille lähetetään kokouskutsu. 

su 14.3 klo 14.00  Harjoituskoulukisat maneesissa (vain HusR jäsenille). Lisätietoja 
myöhemmin. 

la 13.3 klo 15.00  Sääntömääräinen kevätkokous Teams -kokouksena. Ilmoittaudu 
kokoukseen to 11.3 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
marit.siven@mattieklund.fi    

la 6.2   Hevoskerhot alkaa, lisätietoja saa vanamo.wettig @luukku.com  
su 7.2 (9-16) Equipe koulutus Husaarien jäsenille muutama paikka vapaana. 

Ilmoittaudu heti jasensihteeri@husaariratsastajat.fi  koulutus on 
ilmainen mutta edellyttää, että osallistujalla on oma kannettava 
tietokone mukana. 

 
Muu kevään ohjelma varmistuu myöhemmin, riippuen Korona tilanteesta.  
 
Seuran 50 vuotisjuhla pidetään syksyllä. Vanhoja valokuvia kerätään. 
Julkaisuvapaita vanhoja kuvia voi kuvata kännykällä ja toimittaa juhlatoimikunnalle 
osoitteeseen essi_f@hotmail.com tai Essille käteen tallilla. 

 
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN! 

 
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenhuone/ tutustu SRL:n 
jäsenhuoneeseen, muovisia jäsenkortteja ei enää lähetä vuonna 2021. 
Linkin takana selkeät ohjeet. Mikäli kohtaat ongelmia, ota yhteyttä 
jasensihteeri@husaariratsastajat.fi  
 
Kilpailu ja valmennustuet vuodelle 2021 nyt haettavissa! 
Kilpailutuki sekä junioreiden valmennustuki viime vuoden kisoista on nyt haettavissa. Täytetyt lo-
makkeet tulee viimeistään palauttaa sihteerille Anne Majarannalle anne-n86@hotmail.com säh-
köisessä muodossa 12.2.2021. 
Tuen kriteerit ja hakulomake löytyvät kotisvuilta www.husaariratsastajat.fi  

 
 
TÄRKEÄÄ TIETOA KISAAJILLE 
Sääntökoulutusta suositellaan kaikille kilpaileville husaareille, ratsastuskoulun hevosilla 
kisaaville ehdoton. Sääntökoulutusta suositellaan myös toimihenkilöille sekä pelkästään 
katsomossa olijoille. Sääntökoulutus on maksuton HusR-jäsenille sekä alaikäisten 
jäsenten vanhemmille. 
13-vuotiaan tai tätä nuoremman kilpailijan kanssa sääntökoulutukseen osallistuu myös 
hänen huoltajansa tai muu hänen kilpailemisestaan vastaava täysi-ikäinen henkilö.  
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Sääntökoulutukseen osallistujan tulee tutustua etukäteen 
kilpailusääntöihin. (http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot). 

Kisaajien tulee tutustua kilpailujärjestäjien Covid-19 tiedotteisiin ja noudattaa 
ohjeita!   
 

Kilpailukokemus/ratsastustaito 

Ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle  
15-vuotiaan osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin 
osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja 
käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla. Kilpailusäännöissä on 
määritelty nk. kvaalisäännöt, joiden mukaan kilpailijat etenevät tasolta 
toiselle. Mikäli kilpailijalta puuttuu vaadittu kvaali, ovat tulokset mitättömät. 
Ratsastajan tulee tutustua oman lajinsa kvaalisääntöihin sääntöjen kohdassa 
"osallistumisoikeus". Kilpailusäännöt. 

 
KESÄN 2021 VALJAKKOKISAT 

valjakkoajokilpailu järjestetään Savijärvellä ensi kesänä 
KOLMIPÄIVÄISINÄ 

6.-8.8.2021 
 

Varatkaa aika kalenteriinne 
 

Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävät: 
Marit Sivén, puheenjohtaja, rakennustyöt, valjakkokisojen organisaattori ja 
markkinointi pj@husaariratsastajat.fi  0407339853 
 
Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
Ben Simonsén, varapuheenjohtaja, valjakkokisojen organisaattori, rakennus- 
ja kenttävastaava  
Leena Niemistö, jäsensihteeri, merkkipäivät ja seurakilpailujen sekä 
sennukerhon organisaattori, jasensihteeri@husaariratsastajat.fi  
Natalia Trofast, buffa valjakkokisoissa ja seuran 50 v juhlatoimikunnan jäsen 
 
Hallituksen varajäsenet: 
Anne Majaranta, sihteeri ja seuran nettisivujen päivitys 
Linda Ström, palkintovastaava ja seurakisojen tuomareiden organisointi 
Heidy Nyberg, nuorten kerhon yhteyshenkilö 
Sirpa Lepistö, sennukerhon organisaattori 
Anu Torkkeli, Turvallisuus asiakirjat 
Katariina Lajunen, tiedottaminen 
Tuija Lindblad, rahaston hoitaja 
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Vanamo Wettig, nuorten kerhon puheenjohtaja, seurakisojen buffan 
organisointi 
Linn Lindholm, nuorten kerhon jäsen seuran hallituksessa, hevoskerhon 
vetäjä 
 
Hallituksen ulkopuolella 50 vuotisjuhlatoimikunta: 
Essi Forssell, Riitta Silkko-Vainio ja Kaisu Simonsén 
 
 

 
Jos pääset auttamaan, voit jo nyt 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 
 

Ben Simonsén, Ragyogo ja Essi Forssell Savijärven 
valjakkokisoissa 2020. 
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