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Huhtikuu hurahti niin hopusti ohi että meinasi jäädä tämä huhtikuun lehti tekemättä. Olin jo aloittelemassa
toukokuuta kun tajusin että välistä uupuu yksi. Nyt sitten lyhestä virsi kaunis ja vain tärkeimmät asiat tähän
numeroon.

Ensi syyskauden tunnit

Kesän kurssit

Nyt jo joudumme pohtimaan myös kesän jälkeen
alkavaa talvikautta. Montako ratsastajaa meillä
mahtaa olla eli miten monta hevosta tarvitaan, on
se avain kysymys.
Kaikki lienevät kuulleen että Loviisasta lopettaa
toimintansa kesän alussa Anniinan talli, jossa on
käynyt valtaosa Loviisalaisia ratsastajia. Jostain
syystä Loviisasta on tänne ollut liian pitkä 20 km,
kun taas Porvoon suunnan 20 km ei ole ollut
esteenä.
On odotettavissa että Loviisan paikalliset
ratsastuskoulut eivät pysty palvelemaan ihan
kaikkia tallinsa menettäviä, ja toivotaan että
meillekin eksyy muutama mukava ratsastaja.

Ensimmäisellä ma 3.6. alkavalla viikolla normaalia
ratsastusta, silloin voi vielä suorittaa loppuja
rästejä. (Alla olevien kurssien pvm:t voivat vielä
muuttua jos ne eivät sovi halukkaille ratsastajille)

Toivonkin että omista ratsastajistamme ne, jotka
eivät jatkane ensi talvikautta ratsastamista, kertovat
sen nyt ajoissa hevostilanteen budjetoinnin
helpottamiseksi.

Kevätkauden päätöskilpailut
Kilpailut lähestyvät ja kutsu on julkaistu
tiedotteissa. Luokat on valittu siten, että radat ovat
varsin lyhyitä jotta hevoset jaksavat mennä
useamman kerran.
Ilmoitustaululla on lista, johon halukkaat voivat
laittaa nimensä ja toivehevosen jolla haluaisivat
mennä. Voi olla jos innostus on suurta, että kaikille
ei riitä hevosta, mutta vielä koskaan niin ei ole
käynyt. Myöskään kaikki eivät mahdu menemään
Simonalla tai Vilillä.
Tuomariksi on tänä vuonna lupautunut
koulutuomari Johanna Muurinen Porvoosta.
Muutamia toimihenkilöitä tarvitaan myös. Tuomarin
sihteeri, lähetit, parkkipaikan valvoja, pisteiden
laskijat ovat ne tärkeimmät virat.
Eskekilpailuista ei kukaan ratsastajistamme ole
kysynyt halaistua sanaa, joten niitä ei järjestetä.

Hyvää kevättä

Ratsastusjousiammunta-kurssi vk 23
- tavoitteena perehdyttää uusia tai vähän
kokeilleita ratsastajia
ratsastusjousiammuntaan lajina
- Päivä 1: 2-3 tuntia jousiammunta
harjoittelua maasta käsin
- Päivä 2: jousiammunnan kokeilua hevosen
selästä
- kurssille sopii 6-8 oppilasta
- Ammuntaopastukseen opettajaksi on
alustavasti sovittu maan johtavan ja
kansainvälisestikin kilpailleen
ratsastusjousiampujan kanssa. Ennen kuin
se varmistuu, emme voi ilmoittaa kurssin
hintaa, mutta arvio n. 50 eur/pv
- alustava aika la 8.- su 9.6
Estekurssi vähän hypänneille vk 24
- esteratsastuksen perusteet
- 3 pv á 60 min ratsastusta + teoriaosuus
1.päivänä
- 35 eur/pv
- 3 oppilasta
- alustavasti ma-ke iltaisin
Estekurssi kokeneemmille vk 25
- aiemmin hypänneille
- 3 pv á 60 min ratsastusta
- 35 eur/pv
- 3 oppilasta
- alustavasti ma-ke iltaisin
Muina päivinä järjestetään ratsastusta normaalisti
tarpeen ja kysynnän mukaan. Ole aktiivinen ja
ilmoita itsestäsi ja toiveistasi.
Kesäkuussa 14-16.6. olemme kilpailumatkalla ja
silloin ei ole tunteja.
Loppukesän ohjelmasta tarkemmin kesäkuussa.

