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Hei	  Husaari! 

Hyvää	  alkanu+a	  vuo+a	  2018!	  

Hevoskerhot	  ovat	  aloi+aneet	  normaaliin	  aikaan	  lauantaisin.	  Katso	  tarkemmat	  kellonajat	  ko<sivuilta	  
www.husaariratsastajat.fi.	  	  

Sääntökoulutus	  sunnuntaina	  11.2.	  klo	  10.00	  

Sääntökoulutus	  on	  pakollinen	  kaikille	  ratsastuskoulun	  hevosilla	  kilpaileville,	  sekä	  E-‐tai	  D-‐luvan	  
hakijoille.	  HUOM!	  Alle	  13	  -‐vuo<ailla	  D-‐luvan	  hakijoilla	  tulee	  olla	  aikuinen	  mukana	  koulutuksessa	  
(vanhempi,	  valmentaja	  tms).	  Paikka:	  kerhohuone	  vin<llä,	  satulahuoneen	  yläpuolella.	  	  

Jokainen	  tekee	  	  kilpailuluvan	  itse	  sähköises:	  Ratsastuksen	  verkkokaupassa	  osoi<eesta	   
h+ps://ratsastus.lisenssikauppa.fi/shop/	  
Ongelma<lanteessa	  ota	  yhteys	  Leenaan,	  jasensihteeri@husaariratsastajat.fi.	  	  

Tapahtumakalenteri:	  

su	  3.2.	  	  	   Retki	  Ypäjälle,	  ilmoi+audu	  etukäteen	  nuortenkerho@husaariratsastajat.fi	  	  
su	  11.2.	  	   Kisainfo	  ja	  sääntökoulutus	  klo	  10.00	  
la	  17.2.	  	   ei	  junnujen	  kerhoja	  	  
la	  17.2.	  	   Sennukerho	  klo	  14.30	  
la	  24.2.	  	   ei	  kerhoja	  
la	  24.2.	  	   NK:n	  vuosikokous	  klo	  11.30	  isossa	  tallissa	  
la	  10.3.	  	   Vuosikokous	  Savijärvellä	  	  
su	  11.3.	  	   Harjoitusestekisat	  maneesissa	  klo	  14,	  vain	  Husaarien	  jäsenille	  

 su	  22.4.	   Avoimet	  1-‐tason	  koulukisat	  klo	  10	  
to	  10.5.	  	   She\snäy+ely	  yhteistyössä	  She\syhdistyksen	  kanssa	  
su	  27.5.	   FWB	  -‐päivät:	  1-‐tason	  koulu-‐	  ja	  esteluokkia,	  sekä	  kaikille	  roduille	  avoin	  Match	  

Show	  

Keväällä	  tulossa	  myös	  mm.	  joogaa	  ja	  luentoja	  jäsenille!	  Seuraa	  ilmoituksia	  ko<sivuillamme	  
www.husaariratsastajat.fi	  sekä	  Facebookissa	  suljetussa	  ryhmässä	  Husaariratsastajat.	  	  

Retki	  Ypäjän	  Hevosopistolle	  Avoimien	  ovien	  päivään	  la	  3.2.	  

Retki	  on	  ilmainen	  Husaarien	  jäsenille	  ja	  junioreiden	  vanhemmille.	  Meillä	  on	  yhteiskuljetus	  linja-‐
autolla,	  lähtö	  Nikkilän	  linja-‐autoasemalta	  kello	  8:45.	  ja	  takaisin	  Sipooseen	  lähdemme	  Ypäjältä	  kello	  
14:00.	  Alle	  7-‐vuo<ailla	  tulee	  olla	  huoltaja	  mukana	  retkellä.	  Ota	  mukaan	  omat	  eväät	  ja	  lämpimät	  
vaa+eet.	  	  Ilmoi+autumiset	  viim.	  29.1.:	  nuortenkerho@husaariratsastajat.fi 
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Husaariratsastajien	  hallitus	  2018	  

Hallituksen	  varsinaiset	  jäsenet	  2018	  ja	  tehtävät:	  
Marit	  Sivén	   	   Puheenjohtaja	  //	  pj@husaariratsastajat.fi 
Ben	  Simonsén	  	  	   Varapuheenjohtaja,	  valjakkokoordinaa+ori	  
Leena	  Niemistö	   Jäsensihteeri	  //	  jasensihteeri@husaariratsastajat.fi 
Catrine	  Björkvik	   Turvallisuus	  vastaava,	  ensiapu	  

Varajäsenet:	  	   Frank	  Ahrenberg	   Rakennus	  ja	  kunnostustyöt	  sekä	  mainosmyyn< 
Anne-‐Brita	  Lindblom	   Buffa-‐avustaja	  	  
Pia	  Sandström	  	   Ne\vastaava	  ja	  some	  
Niina	  Tahvanainen	   Sennukerhovastaava	  	  
Natalia	  Trofast	  	   Kilpailut	  

Muut:	  	  	   Essi	  Forssell	   	   Sihteeri	  //	  sihteeri@husaariratsastajat.fi 
Tuija	  Lindblad	   	   Rahastonhoitaja	  
Ju+a	  Törnqvist	  	   Ne\sivuvastaava	  
Ida	  Törnroos	   	   NK:n	  pj	  //	  nuortenkerho@husaariratsastajat.fi 

  Janina	  Jyränkö	  	   NK:n	  vpj 

Kilpailu	  ja	  valmennustuet	  vuodelle	  2017	  nyt	  hae<avissa!	  

Kilpailutuki	  sekä	  junioreiden	  valmennustuki	  viime	  vuoden	  kisoista	  on	  nyt	  hae+avissa.	  Täyte+y	  
lomake	  tulee	  palau+aa	  sähköisessä	  muodossa	  sihteerille	  Essi	  Forssellille	  viimeistään	  16.2.2018	  
sihteeri@husaariratsastajat.fi.	  Tuen	  kriteerit	  ja	  hakulomake	  löytyvät	  ko<sivulta	  
www.husaariratsastajat.fi.	  	  
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Äänestä	  vuoden	  2017	  parhaita!	  

Husaarit	  ja	  valjakkoajon	  Pohjoismaiden	  ja	  Bal<an	  mestaruudet	  ehdolla	  vuoden	  2017	  parhaaksi	  
kilpailuksi/kilpailunjärjestäjäksi!	  	  
Vuoden	  ratsastusteko-‐kategoriassa	  Husaarien	  Axel	  Lindberg	  ehdolla	  ken+äratsastus-
saavutuksillaan	  PM-‐kisoista!	  
Voit	  äänestää	  Ratsastajainliiton	  ne\sivuilla,	  äänestysaikaa	  28.2.	  as<:	  h+p://www.ratsastus.fi/srl/
srl_<edo+aa/101/0/aanesta_vuoden_2017_parhaita 

Tervetuloa	  mukaan	  seuran	  toimintaan!	  	  

Seuraa	  <edotusta	  seuran	  tapahtumista	  ja	  kilpailuista	  ko<sivuilta	  www.husaariratsastajat.fi,	  sekä	  
Facebookista	  suljetusta	  ryhmästä	  Husaariratsastajat.	   
Ota	  rohkeas<	  yhtey+ä	  seuran	  hallitukseen,	  jos	  sinulla	  on	  toiveita	  tai	  ideoita	  seuran	  toiminnan	  
kehi+ämiseen!	  

 

 

Marit ”Masi” Sivén, HusR puheenjohtaja
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