Keravan Ratsastusseuran
Kesäkirje
Hei KERRAn jäsen!
Kesä on saapunut, ja kevätkausi lähenee loppuaan!
Hevoset ja ponit ovat jo päässeet nauttimaan
laidunkaudesta ja kauden päätyttyä alkaa ansaittu
laidunloma!
Ratsastuskoulun kevätkausi päättyy 19.6.2021,
syyskausi alkaa 26.7.2021.
Ratsastuskoulun toimisto on suljettu ajalla 24.6. - 25.7.2021.
Kuluva kevät on osoittanut sen, miten voimme yhdessä
selvitä haastavista ajoista, pitämällä meidän yhteisöllisyyttä
ja hyvää henkeä yllä. Olemme toimineet esimerkillisesti
Suomen Ratsastajainliiton ohjeiden mukaan
terveysturvallisesta näkökulmasta ja tämän myötä
vaikuttaneet omalta osaltamme siihen, että tilanne näyttää
helpottavan ja pääsemme hiljalleen kohti normaalia.
Edelleen on toki tärkeää toimia kaikkien ohjeiden mukaisesti,
sekä tallilla että muissa toimissamme.

Essi Horttanainen,
vuoden 2020 ratsastuksenopettaja
Keravan Ratsastusseura haluaa vielä kerran
onnitella Essiä Vuoden 2020
Ratsastuksenopettajan tittelistä, tämä on valtavan
hieno saavutus!
Essi on keravalainen kokenut, huumorintajuinen
opettaja, joka vuodesta toiseen löytää uusia kulmia
opettamiseen ja suunnittelee tehtävät niin että aina
on mahdollisuus onnistua. Opetuksesta korostuu
kunnioitus hevosia kohtaan.

KERRAn syyskausi 2021
Keravan Ratsastusseuralla on tavoitteena
järjestää syyskaudella sekä koulu -että
esteratsastuskilpailuita
seuratasolla, mukaan lukien
seuramestaruudet. Tulemme tiedottamaan
kilpailuista heti kun saamme kilpailupäivät
kalenteriin, kannattaa siis seurata ilmoittelua
myös tämän osilta!
Tulemme järjestämään myös valmennuksia,
mm. harmillisesti peruuntunut Jonna Aaltosen
kouluvalmennus järjestetään syyskaudella.
KERRAlla on nyt myös Suomen
Ratsastajainliiton koulutuksen käynyt
hevoskerhonohjaaja. Heppakerhoja tullaan
järjestämään syksyn aikana, voit myös
halutessasi suorittaa heppakerhon kautta
hevostaitomerkkejä. Kerhot täydentävät
ratsastustuntia ja antavat perustaidot
hevosenhoidosta ja käyttäytymisestä.
Tiedotamme lisää heppakerhoista
syyskauden alkaessa.

KERRA järjesti kesän ensimmäiset
kenttäkilpailut 6.6.2021
Aurinko helli kenttäratsastuskansaa, kun
kilpailuissa kilpailtiin kahdessa luokassa
CCN2* Prix de Chia de Gracia - Kiviniitty Big
Tour sekä 100 cm Prix de Solheds.
Kovatasoiseen CCN2* osallistui 22 ratsukkoa
ja luokan voitti Tampereen Ratsastusseuraa
edustava Lotta Lamberg hevosellaan
Come In Like A Rose.
Helpon luokan 28 ratsukosta voittoon
ratsasti Elmo Jankari hevosella St. Christina
von Wääksy. Kaikki tulokset löytyvät Kipasta.
Lämpimät kiitokset kilpailijoille ja osallistujille
sekä sponsoreillemme Solheds, 9Lives, Chia
de Gracia ja Uudenmaan Herkku ja TKH
Service.
Suuret kiitokset myös toimihenkilöille! Ilman
teitä näitä upeita kilpailuita ei pystyttäisi
järjestämään.
Jos et päässyt nauttimaan kenttäkilpailujen
tunnelmasta vielä näissä kisoissa, ei hätää,
toimihenkilöhaku elokuun kilpailuihin on jo
auki KERRAn nettisivuilla! Varaa kalenteristasi
sunnuntai 8. elokuuta, kun Keravalla
ratkotaan muun muassa ESRA:n
henkilökohtainen aluemestaruus.

Toimihenkilön ilmoittautumislomakkeelle
pääset alla linkin kautta
https://www.kerra.fi/uutiset/ilmoittaudu-toimihenkiloksi

Tule mukaan seuratoimintaan!
Haluamme toivottaa seuran
jäsenet tervetulleiksi mukaan
seuratoimintaan! Seuratoiminta
tarjoaa yhteisöllisyyttä ja
ikimuistoisia hetkiä sekä
loputtomasti mahdollisuuksia
oppia uutta.
Tavoitteemme on järjestää seuran
jäsenille erilaisia tapahtumia myös
kilpailutoiminnan lisäksi, kaikki
ideat seuramme toiminnan
kehittämiseksi ovat tervetulleita!
Yhdessä olemme enemmän!
Aurinkoista ja rentouttavaa
kesää kaikille!
KERRAn Hallitus

Seuraa KERRAa somessa!

Keravan Ratsastusseura RY - KERRA
KERRAn Facebook-sivuston
kautta on mahdollista liittyä myös
KERRAn kirppikselle,
joka on KERRAn jäsenille
tarkoitettu kirpputori, ratsastajan ja
hevosten varusteiden myyntiä varten.

keravan.ratsastusseura
Tägää julkaisuusi
@keravanratsastusseura,
jaamme mielellämme
materiaalia Instassa!

Huom!
Voit toimittaa kisaterveisiä tai
kuulumisia KERRAlle vaikka et
ratsasta Keravan Ratsastuskoululla!
Jaamme mielellään materiaalia
myös muilla talleilla
vaikuttavilta KERRAn jäseniltä!
Laita viestiä Instan kautta!

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
löydät KERRAn
nettisivuilta www.kerra.fi,
toki voit aina nykäistä
hihasta myös tallilla!

