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Hei Husaari!

Kevään 2016 tapahtumakalenteri:
Hevoskerhot ovat aloittaneet normaaliin aikaan lauantaisin. Katso tarkemmat kellonajat
www.husaariratsastajat.fi
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Nuorten Kerhon sääntömääräinen kokous klo 11.45
Husaariratsastajien sääntömääräinen kokous klo 11.00 Vintillä.
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat ja kokouskutsuun liittyvä
sääntömuutosesitys.
Naamiaisratsastus ( katso ohjeet www.husaariratsastajat.fi)
NK:n retki Horse Fair – messuille Helsinkiin
Husaariratsastajille avoin esteratsastuskilpailu klo 14.00.
Taitoarvostelu.
Sennukerho klo 12.00, vintillä. Aiheena varsasta nuoreksi hevoseksi.
Milla perehdyttää meidät hevosen kasvuvaiheisiin ja nuorten hevosten
kehitykseen kuuluviin kasvatuksellisiin ja koulutuksellisiin vaiheisiin.
Leffailta Topelisussalissa klo 18.00. Kaikille husaareille ja kisoissa
sekä talkoohommissa mukana olleille; ”Tyttökuningas”. Leffassa
esiintyy meidän tallin tähtiä!
Avoimet kouluratsastuskilpailut klo 12.00 alkaen
Avoimet esteratsastuskilpailut klo 13.00 alkaen
Sennukerhon retki Hyvinkäälle Lännenratsastusta kokeilemaan.
Shettisnäyttely Savijärvellä.
Merkkisuoritukset
RJL-päivä, yhdessä Ratsujalostusliiton kanssa järjestettävä kilpailu:
match show, koulukisa ja estekisa.
Valjakkokisatoimihenkilöiden koulutustilaisuus

8.-10.7.2016

Kansainväliset Valjakkoajokilpailut

Yhteystiedot:
nuorisovastaava Ida Törnroos
puheenjohtaja Marit Siven (Laurinkoski)
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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

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

Jemina ja Askalon koulukisoissa 2015
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