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SIHY JOHTOKUNNAN KOKOUS 11/2012 

Kokousaika 28.11.2012 kello 18-21.30 

Kokouspaikka Hotelli Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää 

Läsnä Magnus Tiderman (MT) puheenjohtaja, Jaana Korhonen (JK), Eveliina 

Laihonen (EL), Kati Leppälahti (KL), Annastiina Jäppinen (AJ), Nina Auvinen 

(NA), Tiina Savolainen (TS), Nina Kummola (NK) kokouksen sihteeri 

Poissaolostaan 

ilmoittaneet 

Tarja Nordman (TN), Urpo Kankaala (UK), Nicola Bergman-Kankaala (NBK), 

Tiina Ryhänen (TR), Kari Hirvonen (KH), Nina Prusila (NP), Annika Kyrklund 

(AK), Sirpa Brumpton (SB), Tiina Erkkilä-Wahtera (TEW) 

 

 Puheenjohtaja toivotti uuden johtokunnan tervetulleeksi ja johtokunta esittäytyi. Käytiin 

läpi kokouskäytäntöjä ja sovittiin että myös sähköpostikokous on mahdollinen. 

 Rahastonhoitaja Eveliina Laihonen kävi läpi tämänhetkisen taloustilanteen 

valiokunnittain. 

 Koulutusvaliokunta on perustanut oman Ratsastusmerkki-työryhmän, jonka tehtävänä 

on valmistella askellaji ratsastusmerkit. Työryhmässä ovat mukana Riikka Räihä, Leila 

Salovaara ja Linda Åberg. 

  Maajoukkueen joukkueenjohtajaksi on valittu Anna Andersen ja Annan avuksi Anu 

Siivonen.  

 Urheiluvaliokunta esitteli uudet ryhmäluokat ja kilpailutasot: 

 

C-ryhmä 

Kilpaileminen askellajikilpailuissa aloitetaan C-ryhmästä. Tämä ryhmä on tarkoitettu 

kilpauraansa aloitteleville ratsastajille, mutta myös nuorille tai kokemattomille hevosille, 

tällöin myös A- tai B-ryhmään kuuluva ratsastaja voi osallistua C- ryhmän kilpailuun. 

Mikäli kilpailijalla on voimassa oleva alue- tai kansallinen kilpailulupa hän saa aloittaa 

uudella hevosella suoraan B-ryhmästä mutta suositellaan että aloitetaan uudella 

hevosella C-ryhmän kilpailuissa. 

C-ryhmän kilpailut ovat seurakilpailuja. C-ryhmässä voidaan kilpailla kaikissa FIPO:n 

ryhmäluokissa ja passiluokissa PP2 ja P2. Ryhmäluokat voidaan ratsastaa myös 

yksilösuorituksena, mikäli ratsastaja tai/ja kilpailunjärjestäjä näin haluaa.   

Kun ratsukko on saavuttanut 4,2 pistettä luokista V2, F2, T3 tai T4, voi hän siirtyä B-

ryhmään ja kun ratsukko on saman kauden aikana saavuttanut kahdesti 4,2 pistettä on 

hänen siirryttävä B-ryhmään. Karsintaraja ei ole luokka kohtainen, vaan tulos mistä 

tahansa luokasta riittää. 

 

C-ryhmässä kilpaileminen edellyttää:   

 -SIHY:n jäsenyyttä, suositellaan SRL:n jäsenyyttä 

 Hevosen oltava:  

 - rekisteröity World Fenguriin 

 -rekisteröity Hippokseen islanninhevosena tai alkuperäistodistus toisesta FEIF maasta. 

 

B-ryhmä 



B-ryhmän kilpailut ovat alue- tai kansallisia kilpailuja. B-ryhmässä kilpaillaan FIPO:n 

luokissa V1,F1,T1 ja T2 ja kaikissa passiluokissa. Kun ratsukko on saavuttanut 5,3 

pistettä V1 tai T1 tai 5,0 F1 tai T2 on hänen siirryttävä A-ryhmään. Jos ratsukko ei 

kauden aikana saavuta kyseiseen ryhmään edellyttävää karsintatulosta siirtyy  hän  

seuraavaksi kaudeksi alempaan ryhmään.  

B-ryhmästä voidaan saada karsintatulos Suomen mestaruuskilpailuihin ja 

kansainvälisiin kilpailuihin. 

 

B-ryhmässä kilpaileminen edellyttää: 

-SIHY:n ja SRL:n jäsenyyttä 

-alue tai  kansallinen kilpailulupa 

-hevosen vuosimaksu maksettuna 

Hevosen oltava: 

 - rekisteröity World Fenguriin 

 -rekisteröity Hippokseen islanninhevosena tai alkuperäistodistus toisesta FEIF maasta. 

 

A-ryhmä 

A-ryhmän kilpailut ovat alue- tai kansallisia kilpailuja. A-ryhmässä kilpaillaan FIPO:n 

luokissa V1,F1,T1 ja T2 ja kaikissa passiluokissa. Jos ratsukko ei kauden aikana saavuta 

kyseiseen ryhmään edellyttävää karsintatulosta siirtyy  hän  seuraavaksi kaudeksi 

alempaan ryhmään.  

A-ryhmästä voidaan saada karsintatulos Suomenmestaruuskilpailuihin ja kansainvälisiin 

kilpailuihin.  

 

A-ryhmässä kilpaileminen edellyttää: 

 -SIHY:n ja SRL:n jäsenyyttä 

 -alue tai  kansallinen kilpailulupa 

 -hevosen vuosimaksu maksettuna 

Hevosen oltava: 

 - rekisteröity World Fenguriin 

 -rekisteröity Hippokseen islanninhevosena tai alkuperäistodistus toisesta FEIF maasta. 

 

 

 

 Karsintarajat:  

 

Suomenmestaruuskilpailuiden 2013 karsintarajat 

Luokka Seniorit Nuoret Juniorit 

V1 ja T1 5,3 5,0 4,5 

F1 ja T2 5,0 4,5 4,2 

Passilajeissa ei ole karsintarajaa mestaruuskilpailuihin. 

Osallistumisoikeudeksi riittää ylitys yhdessä lajissa. 

Jos olet rikkonut rajat Mestaruuskilpailussa 2012 tai syksyllä 2012,  
Sinulla on oikeus osallistua mestaruuskilpailuihin vuonna 2013. 

 
 



 MM-kilpailuiden 2013 karsintarajat 

Luokka Seniorit Nuoret 

V1 ja T1 6,5 6,3 

F1 ja T2 6,2 6,0 

PP1 6,0 6,0 

P1 24,8 sek. 24,8 sek. 

P2 8,5 sek. 8,5 sek. 

 

 

 Vuonna 2013 järjestetään 2 näyttelyä. Toinen toukokuussa 9-12.5.2013 ja toinen 

elokuussa 23.-25.8.2013. Kokonaisarvosteltavat näytetään Pilvenmäellä Forssassa ja 

varsanäyttely pidetään vanhassa maneesissa Ypäjällä.  

 Yhdistyksen Internet-sivuille on päivitetty yhdistyksen uudet sähköpostiosoitteet. 

 Johtokunta päätti että yhdistys osallistuu Tampereella 6.-7.4.2013 järjestettäville 

Hevoset messuille.  

 Johtokunta esitti toiveen, että paikalliskerhot rekisteröityisivät yhdistykseksi. 

 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 6.1.2013 Hyvinkäällä 

 

 

 


