HusR jäsentiedote 01/ 2020
Hei Husaari,
Hyvää Uutta Vuotta 2020!
Suomen Ratsastajainliitto täyttää 100 vuotta.
Husaariratsastajat Onnittelee!
Tapahtumakalenteri keväälle 2020:
la 18.1

Hevoskerhot alkavat

Nuorten kerho jatkaa taas toimintaansa joulutauon jälkeen. Kerhot kokoontuvat
lauantaisin seuraavasti:
klo 10.30-11.30 Minimerkki/perusmerkki
klo 10.30-11.30 Hoito I -merkki
klo 9.30-10.30 Lääkintä-merkki

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja nuortenkerho@husaariratsastajat.fi
la 1.2. klo9.30
la 29.2. klo 9.30
su 8.3 klo 14
la 7.3 klo 10
su 26.4 klo 10
la 9.5 klo 10
su 17.5. klo 12
su 24.5
la 4.7
su 5.7
1.-2.8
su 6.9

Sääntökoulutus, satulahuoneen vintillä Husaarien
kerhohuoneessa.
Nuorten kerhon sääntömääräinen kokous Vintillä
Harjoitusestekisat maneesissa (vain HusR jäsenille), radanrakennus
klo 12!
Sääntömääräinen kevätkokous vintillä
1-tason avoimet kouluratsastuskilpailut, kilpailukutsu
Hevostaitomerkkisuoritukset
1-tason avoimet esteratsastuskilpailut, kilpailukutsu julkaistaan
Kipassa.
Suomen Shettisyhdistyksen järjestämä Shettisnäyttely
www.shettis.com , Pihakirppis, Kepparikisat ja kevätkauden
päättäjäiset.
1-tason avoimet koulukilpailut.
1-tason avoimet estekilpailut
Kansalliset valjakkokilpailut
Pararatsastuskilpailut
Suunnitteilla on myös taideleiri kesällä!
Sennukerho jatkaa myös toimintaansa lähiaikoina. Seuraa
tiedotusta.

KILPAILU- JA VALMENTAUTUMISTUET
Hei sinä vuonna 2019 kilpaillut husaari!
Nyt on taas aika hakea kilpailutukia. Juniorit voivat hakea myös valmentautumistukea. Lue
ohjeet alla olevasta linkistä ja lähetä hakemus 6.2 mennessä osoitteeseen
sihteeri@husaariratsastajat.fi
http://www.husaariratsastajat.fi/kilpailut/kilpailu-ja-valmentautumistuet/
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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.
Sääntökoulutukseen osallistujan tulee tutustua etukäteen kilpailusääntöihin.
(http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot).
Kilpailulupa tehdään osoitteessa (https://ratsastus.lisenssikauppa.fi).
Jäsenmaksut eivät ole vielä tulleet maksuun (ehkä helmikuun alussa).
Jos tarvitset kilpailuja tai valmennuksia varten vuoden 2020
jäsenmaksun maksutiedot heti alkuvuodesta, ota yhteyttä
jasensihteeri@husaariratsastajat.fi niin laitan maksutiedot sähköpostiin.

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.
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KESÄN 2020 VALJAKKOKISAT

Kansalliset valjakkoajokilpailu järjestetään
Savijärvellä ensi kesänä KAKSIPÄIVÄISINÄ

1.- 2.8.2020

Varatkaa aika
kalenteriinne

Wilma Karhusaari, Benjamin 2019
Savijärvi Top Driving CAI 2*

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

