SuMaRa:n jäsenkirje 1/2011
Hei kaikki SuMaRalaiset!
Uusi vuosi on saatettu käyntiin hallituksen järjestäytymiskokouksella 23.1.11.
Kokousmuistiot ja hallituksen jäsenten toimenkuvat löydät.
http://www.matkaratsastus.fi/hallitus/

SuMaRa:n starttikurssi ja aluelupakoe
Sumara:n vuoden ensimmäinen starttikurssi järjestetään Helsingissä Pirkkolan uimahallilla
torstaina 10.2.klo 18.00. Kesto noin kaksi tuntia. Kirjallinen aluelupakoe järjestetään
starttikurssin jälkeen alkaen noin klo 20. Kurssin hinta on 10e, SuMaRa:n jäsenille
ilmainen. Kurssin vetää Liisa Siitonen. Tarkempia tietoja ja ajo-ohjeet löydät:
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/starttikurssi-helsingin-pirkkola/

SuMaRa:n kisakausi käynnistyy Jokioisilla la 26.2.2011
SuMaRa:n kisakausi käynnistyy Jokioisilla lauantaina 26.2.2011. Luvassa on kauniit ja
vauhdikkaat talviset reitit 15-50km . Kilpailukutsun löydät nettisivuiltamme lähipäivinä.
Tervetuloa kisaamaan niin uudet kuin vanhatkin ratsukot tai tutustumaan muuten lajiin !
Jos toimihenkilöinti kiinnostaa, Jokioisten kisoissa on vielä paikkoja avoimina
toimihenkilöharjoittelijoille. Lisätietoja antavat Seija Louko (p. 044 292 8001) ja Johanna
Vehmanen (p. 040 708 5537).

Alue- ja kansalliset luvat
Viime vuoden alue- ja kansalliset luvat ovat vanhenemassa, joten muistutus uusimisesta.
Myös uusia aluetason kisaajia toivotaan joukkoomme, joten rohkeasti lupia hakemaan.
Lupien hakuohjeet –ja kaavakkeet
löytyvät:http://www.matkaratsastus.fi/jasenyys/kilpailuluvat/
Lupa-asioiden ohessa ja kisakauden käynnistyessä kannattaa myös tarkistaa hevosen
rokotukset ja muistaa ratsun vuosimaksu.
Rokotussäännöt 2011 löydät: http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/saannot/ tai
http://www.ratsastus.fi/kilpailut/ohjeet_ja_maaraykset/rokotusmaaraykset

Starttikurssi Muhoksella sekä seurakilpailut
SuMaRa järjestää Muhoksella yhteistyössä Muhoksen Ratsastajien kanssa starttikurssin
lauantaina 26.3. sekä seuratason kilpailut lauantaina 28.5.. (Ei rokotuspakkoa) Lisätietoja
tulee nettisivuillemme lähempänä tapahtumia.

Tuomari- ja stewardikurssi +lisenssikoulutus
SRL:n matkaratsastusjaosto järjestää tuomari- ja stewardikurssin sekä lisenssikoulutuksen
Vesilahdella 27.2. Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, tuomareiksi tai
stewardeiksi aikoville, toimihenkilöoikeuksia korottaville ja se on myös lisenssikoulutus vv.
2011-2012 matkaratsastuksen toimihenkilöille.
SuMaRa osallistuu täysjäseniensä lisenssimaksuihin mahdollisuuksien mukaan. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan tuomari- ja/tai stewardikurssille, laita sähköpostia
yhteys@matkaratsastus.fi.
Lisätietoja kurssista: http://www.ratsastus.fi/lajit/matkaratsastus/uutisia_ja_ajankohtaista .

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.

Talvisin terveisin
SuMaRan uunituore tiedottaja
Katja Ryymin

