SuMaRa:n jäsenkirje 4/2010
Liesjärven kisojen tulokset
SuMaRa järjesti Liesjärvellä 12.6.2010 kansalliset matkaratsastuskilpailut. Kansallisen 80 km kilpailun voitti SuMaRalainen ratsukko Jaana Päiväranta - Merlin
the Magician. 50 km alueluokan voittoon kiri niin ikään SuMaRalainen ratsukko
Katja Ryymin - Victory Valley. Onnea voittajille!

Jaana Päiväranta – Merlin the Magician

Katja Ryymin – Victory Valley

Kilpailujen osallistujista valtaosa oli SuMaRalaisia ratsukoita – kiitos teille aktiivisuudestanne! Kiitos myös kaikille muille osallistujille ja onnittelut hyväksytyn
tuloksen saaneille! Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan kotisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/liesjarvi-12-06-2010/tulokset/
Oheiset kuvat ovat Raimo Launosen ottamia. Lisää kisakuvia löytyy SuMaRa:n
Kuvagallerian kautta: http://www.matkaratsastus.fi/kuvagalleria/

SuMaRalaisten päivitetty kilpailukilometrikertymä netissä
SuMaralaisten ratsukoiden ja ratsastajien kilpailukilometrikertymä on päivitetty
Liesjärven kisojen tuloksilla. Voit tutustua siihen nettisivuillamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten_kisakilsat_2010/
Kuusien kisojen jälkeen kärkipaikkaa pitää hallussaan ratsukko Jaana Päiväranta – Merlin the Magician 260 km:n voimin ja kakkossijan jakavat Seija Louko –
I’m Ready Will ja Johanna Vehmanen – Oliver Hobby 160 km:llä hyväksytyllä kilpailukilometrillaan. Ratsastajakohtaisen rankingin johtoon siirtyy Liesjärven kisojen jälkeen Jaana Päiväranta.

Möhkön kilpailujen kutsu löytyy nettisivuiltamme
Matkaratsastuksen kisakausi jatkuu tiiviinä ja SuMaRa:n seuraavat kisat ovat
Möhkössä. Ne järjestetään yhteistyössä Ilomantsin HYS:n kanssa. Kilpailukutsun
löydät nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/mohko_14_08_2010/
Tervetuloa kisaamaan Möhkön upeisiin maastoihin!
Luvassa myös hienot palkinnot!

Starttikurssi ja aluelupakoe Eurajoella 30.7.2010
Kiitos aktiivisen uuden jäsenemme, SuMaRa järjestää matkaratsastuksen starttikurssin ja aluelupakokeen Eurajoella Huhdan ala-asteella 30.7.2010. Luennoitsija toimii Liisa Siitonen. Tervetuloa mukaan kaikki lounaissuomalaiset ja muutkin
harrastajat! Lisätietoja löytyy nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/starttikurssi-eurajoella-pe30-7/
Myös muille paikkakunnille voidaan järjestää starttikursseja, harjoituskilpailuja
tai muita tapahtumia, jos niille on kysyntää. Jos siis olet kiinnostunut toimimaan
starttikurssin tai muun SuMaRa:an liittyvän tapahtuman paikallisena yhteyshenkilönä, ota meihin sähköpostitse (yhteys(ät)matkaratsastus.fi) yhteyttä ja kerro ideasi, niin aletaan yhdessä toteuttaa sitä mahdollisuuksien mukaan. Uusillekin paikkakunnille saadaan näin toimintaa aikaan: oma aktiivisuus kannattaa!

Maastakäsittelykurssi Inkoossa 9.10.2010
SuMaRa järjestää 9.10. hevosen maastakäsittelykurssin Inkoossa Granåsan hevostilalla (www.granasa.fi). Opettajana toimii Annika Schulman. Lisätietoja tulee
nettisivuillemme lähempänä tapahtumaa.

Starttikurssi Keski-Suomessa 22.8.2010
Myös Keski-Suomen harrastajille järjestetään starttikurssi. Tanja Lampinen luennoi matkaratsastuksesta Uuraisten Kangashäkissä 22.8.2010. Lisätietoja löytyy SuMaRa:n nettisivujen Ajankohtaista-palstalta tai niitä voi kysellä suoraan
Sissi Kähköseltä (sissin(ät)mukana.com).

Alueellinen valmennus Jämsänkoskella 17.7.2010
Matkaratsastusjaosto järjestää ensimmäisen alueellisen valmennuksen Jämsänkoskella 17.7.2010. Valmennus on avoin kaikille ja siinä keskitytään mäkivalmennukseen. Valmentajina toimivat Tanja Lampinen, Joona Mickelsson ja Sanna
Vesto. Kaikentasoiset harrastajat paikkakunnasta ja ratsastusseurasta riippumatta ovat siis tervetulleita mukaan! Lisätietoja saa Sannalta (p. 040 567 1074,
sanna.vesto(ät)gmail.com).

Alueelliset valmennukset jatkuvat syksyllä: Kellokoskella on ratavalmennus
22.8.2010. Hämeen alueen valmennus järjestetään Vesilahdella 16.10.2010 ja
Lounais-Suomen 30.10.2010.

Myytävät tuotteet
SuMaRa:n kautta voit ostaa opasvihkosen lisäksi stetoskooppeja, lämpömittareita
tai seuran tekstiilejä. Kaikkien tuotteiden tiedot ja hinnat löydät osoitteesta
http://www.matkaratsastus.fi/myytavat_tuotteet/
Kaikkia tuotteita voi tiedustella osoitteesta yhteys(ät)matkaratsastus.fi.

Anna palautetta!
Kerro meille, mitä odotat SuMaRa:lta. Millaisia tapahtumia kaipaat? Pitäisikö järjestää enemmän kisoja? Onko tarvetta esim. valmennuksille, starttikursseille,
huoltajakoulutuksille, irtokenkäkursseille tai maastakäsittelykursseille? Anna
vapaasti palautetta ja kerro, miten voisimme parhaiten ratsastusseurana palvella
juuri sinua! Palautetta voit antaa täyttämällä sähköisen lomakkeen nettisivuillamme tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhteys(ät)matkaratsastus.fi.
Voit antaa palautteen nimelläsi tai anonyymisti – arvostamme kumpaakin. Nimellään palautteen antajien kesken arvomme puolivuosittain tuotepalkintoja.
Myös SuMaRa:n Facebook-sivulla käydään aktiivista keskustelua matkaratsastuksesta ja erilaisista tapahtumista. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Löydät
meidät hakusanalla ”Suomen Matkaratsastusseura”. Ohessa myös linkki sivulle:
http://www.facebook.com/pages/Suomen-Matkaratsastusseurary/275345192952?ref=nf

