Seuratiedote
joulukuu 2017
Hei kaikki Etelä-Vantaan ratsastajat ry:n jäsenet ja muut
toiminnastamme kiinnostuneet! Tässä vuoden viimeinen
seuratiedote seuran toimintaa koskevista ajankohtaisista
asioista. Tiedote toimitetaan kaikille sähköpostitse jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen. Tiedote löytyy myös kotisivuilta ja tallin ilmoitustaululta.
SEURAN SYYSKOKOUS
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina
5.11. Kokouksen pöytäkirja löytyy nettisivujen
www.etelavantaanratsastuskoulu.com/ kilpailu- ja tapahtumakalenterista. Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus
vuodelle 2018. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Eeva
Piha ja rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolelta Anu
Smolander. Hallituksessa jatkavat Suvi Keikkala, Marja Kokko, Johanna Oliveira, Anna Repo ja Milja Teräväinen. Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Noora Leiniäinen,
Olli-Pekka Rosberg, Taru Uotila ja Asta Valkiainen. Hallitustehtävät jättää Miia Jukonen, Nina Nurminen, Johanna Peltomaa, Jessica Rostedt ja Riikka Palmos. Lämmin kiitos kaikille hyvästä työstä seuran hyväksi!
SEURAKYSELY 2017
Nyt on jälleen aika antaa arvokasta palautetta seuran toiminnasta ja vaikuttaa muun muassa ensi vuoden tapahtumiin. Mikä meni hyvin, mitä toivoisit lisää? Kymmenen kysymyksen lyhyt kysely EVR:n toiminnasta löytyy osoitteesta
https://link.webropolsurveys.com/S/F952328732E00A2C
Kyselyyn voivat vastata kaikki EVR:n jäsenet. Vastausaikaa
on 10.12. asti ja vastaajien kesken arvotaan satulahuopa!
Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.
SEURAN JÄSENMAKSUT
Seuran jäsenmaksut vuodelle 2018 pysyvät samansuuruisena kuin tänä vuonna:






Seniori 57 €
Juniori 50 €
Perhejäsen seniori 31 €
Perhejäsen juniori 27,50 €
Kannatusjäsen 18 €

SRL postittaa jäsenlaskut heti tammikuun alussa jäsenille.
Muistathan ilmoittaa seuran jäsensihteerille, mikäli et jatka
seuran jäsenenä ensi vuonna.

SRL TIEDOTTAA UUSISTA KYPÄRÄSTANDARDEISTA
EU-komissio on uudistanut ratsastuskypärien testausstandardeja. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöissä säädetään ratsastuskypärän käytöstä. Uusien standardien mukaisten kypärien käyttövaatimus astuu voimaan 1.1.2018
alkaen. Ratsastaja vastaa itse siitä, että hänellä on käytössään hyväksytty kypärä. Uudet EU-standardit ratsastuskypärille Pohjoismaiden yhteisellä sopimuksella:



EN 1384:2017 tai
VG1

EVR-SEURAMESTARUUDET

Vuoden kisakausi huipentui perinteisesti EVR-seuramestaruuksien ratkomiseen sekä esteillä että koulussa. Juhlavuoden kunniaksi kisat olivat EVR 35-vuotis juhlakisat. Esteillä
toisen vaiheen taitoarvostelun perusteella mestareiksi ratsastivat:



C-taso 60 cm: Minna Korander - Piras
B-taso 80 cm: Emilia Koskinen - Rumba

Kouluratsastuksessa käytiin tiukat mittelöt,
joiden seurauksena mestaruuteen ratsastivat:



heB: Anni Plith - Siltasaaren Iiris
heA: Roosa Kujanpää - Haavanesko

Yhdistetyn mestariksi kruunattiin


Helmi Kleemola - Kjemptrups Celina & Pimse.

Paljon onnea voittajille!

MUITA KISAKUULUMISIA - HIHS 2017
EVR edusti lokakuussa Helsinki International Horse Showssa
neljän ratsukon voimin Amateur Tourilla korkeuksilla 80 110 cm. Ratsukot Milja Teräväinen & Bosca L sekä Marja
Kokko & Parion hakivat ensikertalaisina hyvää kokemusta
kisoista. Amanda Nerola & Rumba sijoittuivat ensimmäisenä kisapäivänä luokassaan viidenneksi ja Ida Palmos & Perla
III voittivat oman luokkansa korkeudella 110 cm. Aika mielettömiä suorituksia ratsastuskoulutaustaisilta hevosilta!

alkuverryttelyn aikana saamaan hevosen rennoksi ja pehmeästi avuille. Mutta entä jos ratsukon toinen osapuoli ei
ole vertynyt, ja näin ollen itse jäykkyydellään estää hevosen
rennon liikkeen? Entä jos ratsastajan jäykkyyden takia alkuverryttelyssä tapahtuu vaikka onnettomuus; jäykkä ratsastaja tippuu huomattavasti helpommin sivuloikasta tai pukista, kuin vertynyt ratsastaja. Ratsastajan alkuverryttely
astuu siinä vaiheessa isoon rooliin, kun mietitään tunnin
antoisuutta, omien ratsastustaitojen kehittämistä sekä
turvallisuutta..." Jutun pääset lukemaan kokonaisuudessaan ”EVR Kunnonkohottajat” Facebook-sivuilta.
Kunnonkohottajien vuoteen on mahtunut paljon liikunnan
iloa ja hyvien vinkkien jakamista niin liikunnan kuin ravinnon osalta. Facebook-ryhmä jatkaa toimintaansa myös ensi
vuonna. Liity mukaan!
EVR 35 V.
Etelä-Vantaan ratsastajat täytti tänä vuonna jo 35 vuotta!
Seuran synttäreitä ja samalla pikkujouluja vietetään lauantaina 9.12. klo 16-18 trampoliinipuisto RUSHissa Vantaalla
(yksityistilaisuus). Tarjolla limpparia ja pientä herkkua.
Seuran jäsenille ilmainen sisäänpääsy jäsenkorttia näyttämällä! Vielä mahtuu mukaan, ilmoittaudu heti sähköpostilla
seura(at)etelavantaanratsastuskoulu.com.

Amanda & Rumba HIHS 2017

Lisää uutisia EVR:n ratsastajien kisamenestyksestä voit seurata julkisen Facebook-sivun kautta: EVR Etelä-Vantaan
ratsastajat. Sivulta löytyy tietoa myös muista seuran tapahtumista. Käy tykkäämässä!

Voit ottaa myös seuraan kuulumattoman kaverin mukaan!
Hinta kaverilta 20€, joka maksetaan käteisellä paikan päällä. Ilmoittautuminen samalla tapaa sähköpostilla.

HEPPAKERHON KUULUMISET
Heppakerhoa on tänä syksynä vetänyt kolme reipasta nuorta ja kerhossa ollut 5-10 lasta heti 5-vuotiaasta ylöspäin.
Lapset ovat päässeet oppimaan hevosenhoitotaitoja sekä
muun muassa irtohypyttämään ja juoksuttamaan heppoja.
Tallissa olemisen lisäksi lapset ovat askarrelleet ja ratsastaneet keppareilla. Kerho on saanut paljon positiivista palautetta.

KEVÄÄN 2018 TAPAHTUMIA
Seuran 2018 kisakausi starttaa helmikuussa avoimilla 1tason koulukisoilla, jonka jälkeen vuorossa ovat estekisat.
Kisojen lisäksi keväälle on tulossa myös muita tapahtumia,
joista tiedotamme lisää heti, kun ajankohdat saadaan varmistettua. Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja nettisivuilla!

Ensi vuonna heppakerho jatkuu joka toinen maanantai 8.1.
alkaen klo 18:30 – 20:00. Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla
seura(at)etelavantaanratsastuskoulu.com. Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet kerholaiset!

Ihanaa joulun odotusta kaikille!
Nähdään tallilla ja seuran tapahtumissa!

KUNNONKOHOTTAJIEN TERVEISET
Ihana ratsastuksenohjaaja Pauliina Makkonen kirjoitti jutun
alkuverryttelystä ja sen tärkeydestä:
"Hevosen alkuverryttely suunnitellaan ratsastustunneilla
aina hyvin tarkasti, pitäen mielessä tunnin aiheen, tavoitteen ja sen, miten ja millaisilla alkuverryttelytehtävillä pääsisimme parempiin suorituksiin. Hevosen loppuverryttelyssä
pyrimme palauttamaan hevosen mahdollisimman rentoon
tilaan estääksemme lihaskireyksiä ja jännityksiä. Etenkin
alkuverryttelyn merkitystä ja vaikutusta itse suoritukseen
korostamme paljon myös kilpailuissa. Pyrimme aina
www.etelavantaanratsastuskoulu.com/58
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