SuMaRa:n jäsenkirje 5/2010
Ratsukko Ritva Lampinen – El Pedro on Suomen Mestari 2010!
Laukon kartanon upeissa puitteissa kisattiin Suomen mestaruudesta viime lauantaina 4.9. VESRAn järjestämisissä kisoissa voittosijan nappasi ylivoimaisesti
ratsukko Ritva Lampinen – El Pedro. Hopeaa ratsasti SuMaRalainen Jaana Päiväranta ruunallaan Merlin the Magician ja pronssisijan vei ratsukko Liselott Monni
– Emmentaali.
SM-kilpailujen muihinkin luokkiin osallistui SuMaRalaisia ratsukoita. 50 km nopeuskisan kakkos- ja kolmossijat veivät ratsukot Katja Ryymin – Victory Valley ja
Luisa Ahlgren – China´s Gold Boy. 30 km luokissa tuloksen nappasivat ratsukot
Erja Pettersson – Farid ox ja Paula Noopila – Uni frá Bergkulla. 15 km:a hyväksytysti taittoivat ratsukot Ronja Valkeapää – Salmen Pinokkio ja Veera Konttinen –
Cast Casablanca. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan VESRAn kotisivuilta:
http://www.vesra.profiili.fi/sm2010/tulokset/

SuMaRalaisten päivitetty kilpailukilometrikertymä netissä
SuMaralaisten ratsukoiden ja ratsastajien kilpailukilometrikertymä on päivitetty
SM-kisojen tuloksilla. Voit tutustua siihen nettisivuillamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten_kisakilsat_2010/
Kymmenen kisan jälkeen kärkipaikkaa pitää edelleen hallussaan ratsukko Jaana
Päiväranta – Merlin the Magician 360 km:n voimin ja kakkossijan jakavat Seija
Louko – I’m Ready Will, Johanna Vehmanen – Oliver Hobby ja Luisa Ahlgren –
China´s Gold Boy 160 km:llä hyväksytyllä kilpailukilometrillaan. Ratsastajakohtaisen rankingin johdossa jatkaa Jaana Päiväranta.

Paippisten kilpailujen kutsu löytyy nettisivuiltamme
Matkaratsastuksen kisakausi jatkuu tiiviinä ja SuMaRa:n seuraavat kisat ovat
Sipoon Paippisissa. Paippisissa kisataan alue- ja seuraluokkien lisäksi myös ESRA:n mestaruudesta 50 km matkalla. Kilpailukutsun löydät nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/paippinen-19-09-2010/.
Ilmoittautumisia voit seurata myös nettisivujemme kautta:
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/paippinen-19-09-2010/ilmoittautuneet/

Tervetuloa kisaamaan Paippisiin!

Seuravalmennus Perniössä su 26.9.2010
SuMaRa järjestää seuravalmennuksen Perniössä Kankkonummen raviradalla su
26.9. Valmentajina toimivat Johanna Vehmanen ja Seija Louko. Hinnat: 20
e/ratsukko, 10 e/kuunteluoppilas. Lisätietoja tapahtumasta löydät nettisivuiltamme: http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/seuravalmennusperniossa-su-26-0/

Tervetuloa mukaan valmennukseen uudelle paikkakunnalle!
Maastakäsittelykurssi Inkoossa 9.10.2010
SuMaRa järjestää 9.10. hevosen maastakäsittelykurssin Inkoossa Granåsan hevostilalla (www.granasa.fi). Opettajana toimii Annika Schulman. Lisätietoja tulee
nettisivuillemme lähempänä tapahtumaa.

Uusia SuMaRa-T-paitoja tulossa!
SuMaRa järjesti kesäkuussa slogan-kilpailun ja voittajaksi valikoitui slogan
”Huollon tarpeessa”. Tämä lausahdus tullaan painamaan T-paidan hartialinjaan
ja rinnan kohdalle tulee SuMaRa:n logo. Paitoja painetaan punaisina ja mustina,
koot S-XXL. T-paidan hinta on 13 e SuMaRa:n jäsenille ja 16 e ei-jäsenille + toimituskulut 6 e postitse toimitettaessa. Tilaa heti omasi yhteys(ät)matkaratsastus.fi:n kautta! Samalla voit ostaa myös. esim. stetoskooppeja, lämpömittareita,
matkaratsastusoppaan tai seuran muita tekstiilejä. Kaikkien tuotteiden tiedot ja
hinnat löydät osoitteesta http://www.matkaratsastus.fi/myytavat_tuotteet/

SuMaRa:n vuosikokous ja pikkujoulut
SuMaRa:n perinteinen vuosikokous pidetään tänä vuonna Nummelassa
14.11.2010 klo 16:00. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Pikkujouluja vietetään la 4.12.2010. Paikka ja ohjelma on vielä avoin, joten ehdotuksia otetaan vastaan! Kerro ideasi yhteys(ät)matkaratsastus.fi-postiimme.

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.
Myös SuMaRa:n Facebook-sivulla käydään aktiivista keskustelua matkaratsastuksesta ja erilaisista tapahtumista. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Löydät
meidät hakusanalla ”Suomen Matkaratsastusseura”. Ohessa myös linkki sivulle:
http://www.facebook.com/pages/Suomen-Matkaratsastusseurary/275345192952?ref=nf

