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Jäsenkirje 2/2014 
 
Hyvä Husaariratsastaja! 
 
Uusi Nuorten Kerhon ja seuran hallitus on aloittanut toimintakautensa ja heti on paljon 
toimintaa tulossa.  
 
Huomaa, että tämän vuoden VALJAKKOKISAMME ovat Suomenmestaruuskisat  
1.-3.8.2014. 

 
Yhteystiedot löydät 
nettisivuiltamme 
www.husaariratsastajat.fi 
Seuran tapahtumat löydät myös 
Facebookista, käy klikkaamassa itsesi 
ryhmään mukaan. 
 
 
 
 
 
 

Kilpailuluvat 
Kansallista tai aluekilpailulupaa hakevien jäseniemme kannattaa toimia nopeasti ja 
jäsenmaksun maksamisen jälkeen pyytää jäsensihteeriltä kilpailulupalasku. Luvan 
maksaminen viimeistään helmikuun puoleen väliin mennessä takaa kilpailulupamerkinnän 
jäsenkorttiin. Uudet kilpailuluvan hakijat: alueluvan osalta ota yhteys jäsensihteeriin 
jasensihteeri@husaariratsastajat.fi ja kansallisen luvan hakijat lähetä kirjallinen hakemus 
kilpailutuloksineen seuran hallitukselle pj@husaariratsastajat.fi . 
 
Kilpailu- ja valmentautumisavustukset vuodelle 2013 
Vähintään aluetasolla viime kaudella kilpailleilla seuramme ratsukoilla ja valjakoilla on 
mahdollisuus hakea kilpailutukea vuoden 2013 kilpailukuluihin. Lisäksi junioreilla on 
mahdollisuus hakea valmentautumistukea vähintään aluetason valmennuksista vuodelta 
2013. Tarkemmat myöntämiskriteerit ja hakemuskaavake löytyy seuran sivuilta 
www.husaariratsastajat.fi, ja se toimitetaan seuramme sihteerille Essille 18.2.2014 
mennessä osoitteeseen sihteeri@husaariratsastajat.fi. 
 
Hoito- ja ratsastusmerkkien merkintä jäsenkortteihin 
Jos olet suorittanut hoito- tai ratsastusmerkkejä ja haluat niistä merkinnän liiton rekisteriin 
ja omaan jäsenkorttiisi, on toimittava ripeästi. Merkkisuoritukset on ilmoitettava liittoon 
tammikuun loppuun mennessä, joten laita Nuorten Kerholle tieto suorituksistasi 
viimeistään 28.1. osoitteeseen husr_nk@hotmail.com.  
 
Sennukerho jatkaa toimintaansa. Tervetuloa myös lauantaikerholaisten vanhemmat! 
Seuramme seniorijäsenille ja lauantaikerholaisten vanhemmille tarkoitettu ”heppakerho” 
jatkaa taas toimintaansa. Tarkoitus on Essin johdolla opetella hevostaitoja aikuisporukassa 
ja tietenkin myös tutustua toisiimme. Vuoden ensimmäinen kerhoinfo pidetään lauantaina 
8.2. klo 12.30 Nuorten kerhon kerhotilassa - vintillä. Kaikki rohkeasti mukaan! 
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Kilpailukoulutus–tilaisuus, aluelupakoetilaisuus 
Järjestämme lauantaina 8.2.2014 klo 14.30 alkaen Savijärvellä vintin kerhohuoneessa 
kilpailuiltapäivän. Päivän aikana tutustutaan este- ja koulukilpailuiden sääntöihin, 
kilpailupäivään valmistautumiseen sekä muihin mieltä askarruttaviin asioihin sekä sovitaan 
käytännön pelisäännöt esimerkiksi tuntihevosilla kilpailemiseen. Tilaisuuden päätteeksi on 
mahdollisuus suorittaa aluekilpailulupakoe, jonka suorittamisen jälkeen voi saada itselleen 
aluekilpailuluvan. Läsnäolo on pakollinen kaikille seurakisoissamme kilpaileville 
tuntiratsastajille ja suotava kaikille aluetason kilpailijoille!  
 
 
 
 
Nuorten Kerhon ja seuran vuosikokoukset 
Nuorten kerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään Savijärvellä vintin 
kerhohuoneessa lauantaina 15.2.2014 klo 11.00. 
Seuran sääntömääräinen vuosikokous on samassa paikassa lauantaina 1.3. klo 11.00. 
Tervetuloa paikalle! 
 
 
Husaarien Nuorten Kerhon ja seuran tapahtumia kevätkaudella 
 
la 8.2 klo 14.30 Kisaluento 
la 15.2 klo 11  NK vuosikokous  
la 1.3 klo 11  HusR vuosikokous 
su 16.3 klo 14  Hevoshullu-estekisat, avoin HusR-jäsenille 
pe 11. - su 13.4. Nuorten kerhon leiri kartanolla 
su 20.4  Avoimet seurakoulukisat, järjestää NK 
su 4.5   Avoimet seuraestekisat, järjestää NK 
la 17.5  NK:n retki Järvenpäähän hevostaitomestaruuskisoihin 
su 18.5   RJL-päivä  
la 24.5   Hevostaitomerkkisuoritukset 
to 29.5   Shettisnäyttely 
 
Valjakkoajon SM-kilpailuihin 1.-3.8 tarvitaan paljon toimihenkilöitä, 
niin pieniä kuin isoja. Ennen kilpailuja järjestetään myös talkoita, 
joista lisää tietoa lähempänä!!! 
 
 
 
Tapahtumia ja menoa on luvassa, tule mukaan!  
 

 
Marit (Masi) Laurinkoski 
pj@husaariratsastajat.fi 
040-733 98 53 

 

Anna Holm ja Affu 2012 Savijärvi 
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