SuMaRa:n jäsenkirje, marraskuu
Espoon kilpailut 20.09.2009
ESRA:n mestaruudesta taisteltiin tänä vuonna Espoossa. Kilpailu oli tammojen juhlaa, sillä sekä ykkösettä kakkossijan vei tamma. ESRA:n aluemestarin
kultamitali pujotettiin Kari Kärkkäisen kaulaan ja
upean voittoloimen sai ylleen Seljanka. Hopeaa ratsasti Maria Ali-Melkkilä tammallaan Fifth Element.
Pronssia ei tänä vuonna jaettu lainkaan. Onnittelut
molemmille ratsukoille!
Kilpailuissa oli kaiken kaikkiaan mukana ennätysmäärä ratsukoita. Kiitos kaikille osallistujille onnistuneesta kisapäivästä ja tervetuloa mukaan taas ensi
vuonna! Tulokset löydät kokonaisuudessaan täältä:
http://sumara.seura.info/kilpailut/espoo_20_09_200
9/tulokset/
Näillä näkymin SuMaRan kisakausi 2010 alkaa toivottavasti talvisessa säässä Jokioisilla 28.02.2010.

Kari Kärkkäinen ja Seljanka
Kuva: Hannu Kaksonen

SuMaRan nettisivuilla uusi ilme!
SuMaRan nettisivut ovat uudistuneet. Toivomme, että ne palvelevat jäseniämme
entistä paremmin ja ovat helposti luettavissa. Käy tutustumassa uusiin sivuihimme osoitteessa www.matkaratsastus.fi ja anna palautetta sivuista! Otamme mielellämme vastaan niin kehittämisehdotukset kuin ruusut ja risut, jotta
voisimme muokata sivuistamme mahdollisimman toimivat ja myös ulkoasultaan
siistit. Palautetta voit antaa täyttämällä sähköisen lomakkeen nettisivuillamme
(http://sumara.seura.info/yhteystiedot/palautelomake/) tai sähköpostitse osoitteeseen yhteys(ät)matkaratsastus.fi

SuMaRan toppavaatteet
SuMaRan seuravaatevalikoima laajenee! Teetämme seuralle omat talviratsastustakin- ja housut. Vaatetilaukset tehdään marraskuun alussa, joten varmista, että
saat omasi ensimmäisten joukossa tilaamalla 6.11. mennessä. Katso lisätietoja
nettisivuiltamme: http://sumara.seura.info/?x103997=114981 .

SuMaRan pikkujoulut
SuMaRa järjestää jäsenilleen pikkujoulut Vermon raviradalla 28.11.2009. Ravit
alkavat klo 17.30 ja heti ravien jälkeen alkaa pikkujoulubileet raviradan tuloaulassa. Tapahtuma maksaa SuMaRa:n jäsenille 6 € ja jäsenet voivat ottaa mukaan
myös ei-jäseniä, joiden maksu on 16 €. Pikkujouluohjelmaan sisältyy ravintola
Raviinin naulakkopalvelu, ravien käsiohjelma ja jouluinen buffet.
Netistä (http://sumara.seura.info/tapahtumakalenteri/sumaran_pikkujoulut/)
löydät lisätietoja tapahtumasta sekä tietysti myös buffetin sisällön. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 19.11. mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
ilmot(ät)matkaratsastus.fi. Tervetuloa mukaan pikkujouluiloon!!

SuMaRan vuosikokous
SuMaRan vuosikokous järjestetään tänä vuonna Nummelassa sunnuntaina
29.11. klo 14:30 alkaen. Kokouksen asialistan löydät nettisivuiltamme
(http://sumara.seura.info/tapahtumakalenteri/sumaran_vuosikokous/) .
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan vaikuttamaan seuran toimintaan!

SuMaRan starttikurssi
Tammikuussa on hyvä polkaista treeni- ja kisakausi käyntiin virkistämällä muistia starttikurssilla tai suorittamalla aluelupakoe! Niinpä vuoden ensimmäinen
matkaratsastuksen starttikurssi ja aluelupakoe järjestetään 10.01.2010 Forssassa. Seuraa nettisivujamme, johon tulee tapahtumasta tarkempaa infoa.

Myytävät tuotteet
SuMaRa:n kautta voit ostaa stetoskooppeja, lämpömittareita tai seuran
tekstiilejä. Kaikkien tuotteiden tiedot ja hinnat löydät osoitteesta
http://sumara.seura.info/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.

