SuMaRa:n jäsenkirje 3/2010
Matkaratsastusviikonloppu Muhoksella
SuMaRa järjesti yhteistyössä Muhoksen Ratsastajien (MuR) kanssa matkaratsastusviikonlopun Muhoksella 15.-16.5. Lauantain ohjelmassa oli starttikurssi ja
sunnuntaina kilpailtiin seurakisojen muodossa. Starttikurssille osallistui ennätykselliset 44 osallistujaa, ja tunnelma oli korkealla!
Kisaamaan ei ihan niin moni heti uskaltautunut, ja lopulta 15 km luokassa matkaa taittoi 6 reipasta ratsukkoa, jotka kaikki saivat hyväksytyn suorituksen helteisessä kelissä. Tulokset löytyvät nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/muhos_16_05_2010/tulokset/
SuMaRa kiittää kaikkia osallistujia upean viikonlopun luomisesta! Erityiskiitos
MuRrilaisille – teidän kanssanne oli todella hauskaa, helppoa ja sujuvaa tehdä
yhteistyötä!

SuMaRalaisten päivitetty kilpailukilometrikertymä netissä
SuMaralaisten ratsukoiden ja ratsastajien kilpailukilometrikertymä on nyt päivitetty Helatorstain kisojen tuloksilla. Voit tutustua siihen nettisivuillamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten_kisakilsat_2010/
Viisien kisojen jälkeen kärkipaikkaa pitää hallussaan ratsukko Jaana Päiväranta
– Merlin the Magician 180 km:n voimin ja kakkossijan jakavat Seija Louko – I’m
Ready Will ja Johanna Vehmanen – Oliver Hobby 160 km:llä hyväksytyllä kilpailukilometrillaan. Ratsastajakohtaista rankingia johtaa edelleen Seija Louko.

Kylmälän kilpailujen kutsu löytyy nettisivuiltamme
Matkaratsastuksen kisakausi jatkuu tiiviinä ja Suomessa kilpaillaan seuraavaksi
Kirkkonummen Kylmälässä. Kilpailukutsun löydät nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/kylmala_12_06_2010/

Centered riding –kurssi
Ennen Kylmälän kisoja on mahdollista tutustua Centered Ridingiin. SuMaRa järjestää sunnuntaina 6.6. CR-kurssin Inkoossa. Ohjaajana toimii Annica Schulman. Lisätietoja löydät nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/centered_ridingkurssi_inkoossa/

SuMaRa:lta ”Opas matkaratsastuksen maailmaan”
SuMaRa on kirjoittanut vihkosen ”Opas matkaratsastuksen maailmaan”. Opas
on kirjoitettu osin starttikurssimateriaaliksi, osin kaikkien harrastajien muistin
virkistykseksi ja iloksi. Sivuja oppaassa on parikymmentä, koko on A5 ja se on
nelivärinen. Opasta myydään SuMaRa:n tapahtumissa hintaan 2e, postitettuna
hinta on 3e, sis. postituskulut.

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.

SuMaRA esillä toukokuun Cosmopolitanissa
SuMaRalainen Emmi Grönholm kertoo matkaratsastuksessa uusimmassa Cosmopotilan-lehdessä. Kiitos Emmille edustustehtävän mallikkaasta hoitamisesta!

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.

