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Kuva: Jarkko Kosonen

Syksyllä kisataan ja ratsastetaan

Kilpailijat ja talkoolaiset

SarRa järjestää kuluvan syksyn aikana kolmet seuratason ratsastuskilpailut.

Kilpailusääntöihin on tullut muutoksia ja
jokaisen kilpailijan täytyy tuntea oman
kilpailuluokan säännöt.

•

Kouluratsastuskilpailut su 4.9. (Kaakon alueen ratsastuskouluoppilaiden aluemestaruus) Luokat he D - he A.

•

Esteratsastuskilpailut su 25.9. (SarRa:n estemestaruudet) Luokat ristikko - 90 cm.
Samaan aikaan on koko perheen tapahtuma Relanderin
ponitallilla.

•

Kouluratsastuskilpailut su 2.10. (SarRa:n koulumestaruudet) Luokat he D - he A.

Lisätietoa kilpailuista, kilpailukutsut ja ilmoittautumisohjeet
löydät Kipasta, https://kipa.ratsastus.fi
Kilpailuissa on tarjolla kaikille avoimia luokkia.
Kysy kisoihin liittyvistä asioista rohkeasti Ainolta (p. p. 040
818 1078).
Ilmoittaudu mukaan!

SRL:n kilpailusääntökoulutus on katsottavissa netin kautta
www.sairilanratsastajat.net tai https://
youtu.be/_kld3EIJ3vM

Kisoissa tarvitaan iso joukko talkoolaisia
eri tehtäviin. Suurimmassa osassa tehtäviä ei tarvita aiempaa kokemusta. Ilmoittaudu mukaan seuran verkkosivujen
kautta, tallin seinällä olevaan listaan tai
suoraan Ainolle (p. 040 818 1078), jokaiselle löytyy varmasti sopiva tehtävä.
Kilpailujen toimihenkilöille ja talkoolaisille järjestetään perehdytykset 3.9 ja
24.9.
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SarRa:n perinteinen saunailta

Tallin avoimet ovet 25.9.

Seuran aikuisille jäsenille suunnattu saunailta järjestetään lauantaina 29.10.

Relanderin ponitalli järjestää kaikille avoimen koko perheen tallipäivän sunnuntaina
25.9. esteratsastuskisojen yhteydessä.

Merkitse kalenteriisi ja varaa ilta aikaa yhdessäoloon ja
hauskanpitoon.
Tapahtuman paikka , aikataulu ja ohjelma tiedotetaan
näiden varmistuttua.

Ohjelmassa mm. talutusratsastusta, kepparirata, SarRa:n kioski jne…
Tervetuloa mukaan kisapäivän tunnelmaan
koko perheellä!
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Sairilan Ratsastajat ry

Seuran johtokunta vuonna 2022

Junnukerho

Vuosikokouksessa 15.1.2022 valittiin seuralle johtokunta
ja toimihenkilöt kuluvalle vuodelle.

Marianne Holappa
Lotta Sinnemaa

Eija Wall – puheenjohtaja ja seurakimppa yhteyshenkilö
eija.wall@gmail.com, p. 040 163 3613

Aino Ripatti – varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja kilpailuvastaava
ripattiainoo@gmail.com, p. 040 818 1078

Sennukerho
Emmi Maaranen

Kirsi Linnala – sihteeri

Eija Wall

kirsi.linnala@gmail.com, p. 050 592 9901

Anni Kangas – junioritoimintavastaava
annikatariinakangas@gmail.com, p. 040 539 5732

Jarkko Kosonen – tiedottaja
jarkko.kosonen@gmail.com, p. 044 594 5893

Emmi Maaranen – aikuistoimintavastaava
emmi.maaranen@gmail.com, p. 050 466 9853

Kirsi Relander
kirsi.relander@relanderinponitalli.fi, p. 050 557 6209

Jäsensihteeri
Anne Anttonen
anne.anttonen111@gmail.com , p. 050 323 8440
www.sairilanratsastajat.net

johtokunta@sairilanratsastajat.net
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