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Hei Husaari! 
 

Alkuvuoden tapahtumakalenteri: 
 
Hevoskerhot ovat aloittaneet normaaliin aikaan lauantaisin. Katso tarkemmat kellonajat 
www.husaariratsastajat.fi  
 
LA 13.2.2016 KLO 11.00 Kilpailijoiden  sääntökoulutus  este ja kouluratsastuksessa ja 
Nuorten kerhon sääntömääräinen kokous.  

Sääntökoulutus on ratsastuskoulun hevosilla kilpaileville pakollinen. 
HUOM! Alle 13 -vuotiailla D-luvan hakijoilla tulee olla  aikuinen mukana 
koulutuksessa (isä, äiti, valmentaja tms). 
Paikka: kerhohuone vintillä, satulahuoneen yläpuolella 

 

SU 7.2.2016  klo 14.00. Sennukerho kokoontuu, teemana Hevosten maastakäsittely 

Pohdimme ensin teoriassa miten hevosta käsitellään maasta käsin, esim. karsinassa, 
talutettaessa tunnille tai maastokävelyllä. Käymme läpi turvallisuusasioita ja vinkkejä 
jännittyneen hevosen kanssa työskentelyyn. Asioiden osaaminen maasta käsin helpottaa 
myös ratsastusta.  

Lopuksi teemme käytännössä erilaisia harjoituksia hevosten kanssa karsinassa ja ulkona. 
Maneesiin rakennetaan pieni agilityrata, jota pääsee kokeilemaan heppojen kanssa. 
Tarkoitus ei ole hevoskuiskata vaan vahvistaa hevosmiestaitojamme ja ymmärtää, miksi ja 
miten hevosia käsitellään maasta käsin. 

Kokoontuminen vintillä. Mukaan lämpimät vaatteet ja hyvät hanskat. Kerhokerran pitävät 
Ida ja Janina. Tervetuloa! 

Sennukerho= kaikki ne jäsenet, jotka eivät käy heppakerhoissa lauantaisin!  

 

Jäsenkysely 

Keräämme teidän seuraihmisten näkemystä Husaarien toiminnasta. Hyödynnämme 
tietoja seuran toiminnan suunnittelussa. 
 
Vastausaikaa on su 14.2. asti. Viimeinen kysymys on vapaa kenttä, johon voit kirjoittaa vapaasti 
ajatuksesi seuran toiminnasta ja tulevaisuuden toiveista, "risuja & ruusuja". 
 
Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta. Aikaa vastaamiseen menee vain muutama 
minuutti. 
 
https://my.surveypal.com/206.-Oman-seuran-analyysi 
 
Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. 
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LA 5.3.2016 klo 11.00 Sääntömääräinen kevätkokous, vintillä. 
 
 
Husaariratsastajien hallitus esittäytyy: 
Marit Sivén, puheenjohtaja,  
 
Hallitus varsinaiset jäsenet 2016 ja tehtävät: 
Ben Simonsén  Varapuheenjohtaja, 

valjakkokoordinaattori 
Leena Niemistö  Jäsensihteeri 
Kia Jyränkö Turvallisuus vastaava, 

ensiapu 
Varajäsenet: 
Frank Ahrenberg Rakennus ja 

kunnostustyöt sekä 
mainosmyynti 

 

Anne-Brita Lindblom      Buffa avustaja   
Anne Viitala                    Nettisivut, 

turvallisuushenkilö, EA 
Niina Tahvanainen Sennukerhovastaava   
 
Essi Forssell  Sihteeri 
Tuija Lindblad  Rahastonhoitaja 
Jutta Törnqvist  Nettisivuvastaava 
 
Ida Törnroos Nuorten kerhon 

puheenjohtaja 
Janina Jyränkö Nuorten kerhon 

varapuheenjohtaja  

 
Kilpailuluvat 2016 
Vuoden  2016 jäsenmaksut on jo postitettu. Mikäli tahdot vaihtaa jäsenlajia tai erota seurasta otathan pian 
yhteyttä.  
 
Kilpailuluvat: 
E-luvan(1.tason kisoihin voit tehdä netissä itse, ratsastuskoulun oppilaat eivät sitä tarvitse vaan 
ilmoittautuminen kisoihin tapahtuu ratsastusopettajien välityksellä) 
 
D-lupa, Ensimmäinen d-lupa anotaan kisatuloksien kanssa vapaamuotoisella hakemuksella sekä 
selvityksellä koska tai milloin suorittaa sääntökoulutuksen, jos d-lupa (2.tason kilpailulupa) on ollut jäsenellä 
aikaisimmin, sen voi pyytää uusimaan sähköpostilla. 
 
 A-lupa anotaan vuosittain vapaamuotoisella hakemuksella,  kisatuloksien kera. 
 
Lupahakemusten palautus jasensihteeri@husaariratsastajat.fi 

 
 

Kilpailu ja valmennustuet vuodelle 2015 nyt  haettavissa! 
Kilpailutuki ja kilpailu ja valmennustuki junioreille on nyt haettavissa. Täytetty lomake tulee 
palauttaa sihteerille Essi Forsselille viimeistään 11.2.2016 sihteeri@husaariratsastajat.fi .  
Tuen kriteerit ja hakulomake löytyy sivulta www.husaariratsastajat.fi  
 
 

KESÄN VALJAKKOKISAT 
Varaa aika kalenteriin 8.-10.7.2016 Husaarit järjestävät 
kansainväliset valjakkokisat.  
Jokaisen apu on kisoissa tarpeen. Kevään aikana järjestetään 
toimihenkilöille koulutusta. 
 
Jos pääset auttamaan voit jo nyt ilmoittautua Ida Törnroosille!  
nuortenkerho@husaariratsastajat.fi    

 
 
Seura tiedottaa nettisivuilla ja Facebookissa!  
 
Marit (Masi) Sivén 
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