SuMaRa:n jäsenkirje 2/2010
SuMaRa käynnisti kisakautensa Jokioisilla su 28.3.2010
SuMaRa järjesti vuoden ensimmäiset kilpailunsa Jokioisilla viime sunnuntaina
28.3.2010. Sää ei varsinaisesti nytkään suosinut, mutta kisat saatiin kuitenkin
vietyä läpi. Kisaamassa oli ilahduttavasti väkeä ja mikä vielä ilahduttavampaa,
runsaasti myös ensikertalaisia! Tervetuloa mukaan toistekin ☺
Kiitos kaikille osallistumisesta ja onnittelut hyväksytyn tuloksen saaneille!
Tulokset löydät täältä:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen_28_03_2010/tulokset/

SuMaRalaisten päivitetty kilpailukilometrikertymä netissä
SuMaralaisten ratsukoiden ja ratsastajien kilpailukilometrikertymä on nyt päivitetty ja voit tutustua siihen nettisivuillamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten_kisakilsat_2010/
Kolmien kisojen jälkeen kärkipaikan jakavat Seija Louko – I’m Ready Will ja Johanna Vehmanen – Oliver Hobby 80 km:llä hyväksytyllä kilpailukilometrillaan.
Kolmantena on ratsukko Olli Tahkokallio – Alea ox. Ratsastajakohtaista rankingia johtaa edelleen Seija Louko.

Vuoden 2009 ESRA:n aluerankingin parhaat palkittu
Maanantaina 29.3. palkittiin ESRA:n aluerankingissä sijoittuneet ratsukot. Matkaratsastuksessa ykkössijan vei SuMaRalainen Kari Kärkkäinen (v. 2010: Sisuratsukot) ratsullaan Seljanka (18 p.) ja toiseksi sijoittui niin ikään SuMaRalainen
Jaana Päiväranta ratsullaan Merlin the Magician (15 p.). Kolmanneksi tulivat
Joona Mickelsson (RCC) ja Zodina (12 p.). Voittaja palkittiin HippoSportin lahjakortilla ja palkintolaatalla. Myös muut sijoittuneet saivat palkintolaatan.
SuMaRa onnittelee palkittuja!

Matkaratsastusviikonloppu Muhoksella
SuMaRa järjestää yhteistyössä Muhoksen Ratsastajien (MuR) kanssa matkaratsastusviikonlopun Muhoksella 15.-16.5. Lauantain ohjelmassa on starttikurssi ja
sunnuntaina kilpaillaan seurakisojen muodossa.

Starttikurssikutsu löytää täältä:
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/matkaratsastusviikonloppu_
muhoks/ ja kilpailukutsu täältä:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/muhos_16_05_2010/

Centered riding –kurssi ja hevosen maastakäsittelykurssi
SuMaRa järjestää kesäkuussa (6.6.) Centered riding –kurssin Inkoossa. Ohjaajana toimii Annica Schulman. Kurssille voi osallistua joko omalla hevosella tai Annican hevosella.
Elokuussa (21.8.) jatketaan suosittuja hevosen maastakäsittelykursseja niin
ikään Inkoossa ja Annican opissa. Lisätietoja molemmista tapahtumista tulee lähempänä tapahtuma-ajankohtia nettisivuillemme.

SuMaRa laajentaa toimintaansa myös Pohjois-Karjalaan
SuMaRa järjestää elokuussa yhteistyössä Ilomantsin HYS:n kanssa matkaratsastuksen aluekilpailut 15-50 km. Lisätietoja tulee nettisivuillemme heti, kun niitä
on saatavissa, mutta laittakaahan jo päivämäärä kalentereihinne!
Upeaan ja eksoottiseen Möhkön kylään pääsette tutustumaan etukäteen Möhkön
kotisivujen kautta: http://www.mohko.net/index.htm. Kisakeskuksena tulee
toimimaan Möhkön Manta.
Tervetuloa mukaan tapahtumaan!!

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.

