SuMaRa:n jäsenkirje 8.12.2011
SuMaRa:n vuosikokous su 27.11. Nummelassa
SuMaRa:n vuosikokous pidettiin marraskuun lopussa Nummelassa.
Vuosikokouksessa esiintyi vierailevana luennoitsijana Jaanus Nõgene, joka kertoi
hevosten lihasmittauksesa Myoton-tekniikalla. Lisätietoja aiheesta löydät
Jaanuksen nettisivuilta: www.lihasmittaus.com. Tulevana vuonna Jaanusta voit
tavata mm. huhtikuussa SuMaRa:n järjestämässä valmennustilaisuudessa.
Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin tänäkin vuonna ansioituneita jäseniä.
Vuoden seniorin titteli annettiin Johanna Vehmaselle, Vuoden juniorin palkinto
Ronja Valkealalle ja Vuoden tulokas –patsas Helvi Nikkilälle. Vuoden
toimihenkilönä palkittiin Seija Louko.

SuMaRa onnittelee kaikkia palkittuja!

SuMaRa järjestää starttikurssin tammikuussa
SuMaRa toivottaa kaikki uudet harrastajat tervetulleiksi tutustumaan lajiin
starttikurssin merkeissä. Ajankohta ja paikkakunta tarkentuu myöhemmin,
seuraahan nettisivujamme!

Kisakausi 2012 polkaistaan käyntiin Jokioisilla
SuMaRa:lla on kunnia aloittaa kisakausi 2012 järjestämällä aluekilpailut
Jokioisilla su 22.1.2012. Kisakutsu julkaistaan joulukuun aikana ja löytyy
aikanaan nettisivuiltamme.

Vuosi 2012 on SuMaRa:n 10 v juhlavuosi!
Vuonna 2012 vietetään SuMaRa:n kymmenvuotisjuhlia. Juhlan kunniaksi
järjestetään gaalaillallinen loppuvuodesta, mutta sitä ennen kutsumme kaikki
osallistumaan SuMaRa Matka-Cupiin!
SuMaRa Matka-Cup 2012 on kaikille avoin ja ratsastajakohtainen. Pisteet
kertyvät hyväksytyistä tuloksista ja ne muutetaan kilometreistä pisteiksi.

SuMaRan omissa kisoissa pisteet tuplaantuvat ja muiden seurojen kisoista
tulevat yksinkertaisina. Voit kerätä pisteitä myös ulkomaiden kilpailuista.
Ainoastaan hyväksytyt suoritukset ja kilometrit tuovat pisteitä.
Osallistuaksesi cupiin, ilmoittaudu sähköpostiosoitteeseen
ilmot(ät)matkaratsastus.fi. Ilmoittautumisia otetaan heti vastaan ja pisteiden
keräilyn voit aloittaa vaikka heti vuoden ensimmäisistä kilpailuista. Myös pitkin
vuotta voi ilmoittautua mukaan. Kotimaisista kisoista pyrimme keräämään
kaikki hyväksytyt kilometrit nettisivuillamme olevaan seurantaan, mutta
ulkomaan kisojen osalta pyydämme sinua ilmoittamaan kilometrisi itse
osoitteeseen ilmot(ät)matkaratsastus.fi. Voit itse seurata pisteiden kerääntymistä
nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumara-matka-cup-2012/.
Kolme eniten pisteitä kerännyttä palkitaan juhlagaalassa ruusukkeilla ja
pokaaleilla. Lisäksi voittaja saa SuMaRa Matka-cup 2012 –palkintoloimen.
Juhlagaalan ja SuMaRa Matka-Cupin lisäksi aiomme järjestää myös
kouluratsastus-cupin kesän aikana. Muutenkin tulemme panostamaan erilaisten
tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen aiempaakin enemmän. Seuraahan siis
nettisivujamme, joilta saat aina lisätietoja tulevista tapahtumistamme!

Ensi vuoden jäsenmaksuihin korotuksia
SRL nostaa taas jäsenmaksujaan ja niinpä SuMaRa:n on seurattava perässä.
Ensi vuonna seniorijäsenen hinta on 55 €, juniorijäsenen 50 € ja perhejäsenen
35 €. Kannatusjäsenen maksuu pysyy samana (10 €).

