SomRa-uutisia
Someron Ratsastajat Ry

Alkuvuodesta 2017 seuran
silloinen hallitus ja jäsenistö
ajautuivat eri linjoille seuratoiminnan suunnasta. Someron Ratsastajat ry piti ylimääräisen yleiskokouksen heinäkuussa, jossa seuralle valittiin
uusi johtokunta. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Korkeamäki. Muu johtokunta on
kokoonpanossa varapuheenjohtaja Sara Harhala, sihteeri

Lokakuu 2017

Marika Haake, jäsensihteeri
Carita Ingman, nuorisojäsen
Irina Valtanen, varsinaiset
jäsenet Katriina Helmi,
Minna Kantonen ja Helena
Lehti sekä varajäsenet
Amanda Ahlström ja Henna
Kiukkonen.
Ratsastuskouluyrittäjinä
jatkavat pidetyt ja hyväksi
koetut Helena ja Matti Lehti.

Someron Ratsastajat ry perustettiin vuonna 1996
ja se rekisteröitiin vuonna 1997. Seura juhlii siis tänä
vuonna 20-vuotista taivaltaan!

Seuran toimintaa pyritään
kehittämään ja uudistamaan.
Hallitus toivookin jäseniltään
suoraa palautetta ja kehitysideoita otetaan mielellään
vastaan.
Seuran ja yrittäjien yhteistyötä
tiivistetään entisestään.
Seuran jäsenet saavat mm.
erilaisia etuja Someron
Hevosharrastekeskuksesta.
Someron Ratsastajat ry
omistaa ratsastuskeskuksen

kiinteistöt. Ratsastuskeskus
avattiin vuonna 2000, mutta
sen jälkeen rakennuksille ei
ole tehty juuri mitään, joten
remonttitalkoita on luvassa.

Tallilla tapahtuu!


8.10.
Esteharjoituskilpailut,
SomRa-mestaruus
4.11.
Kouluharjoituskilpailut,
SomRa-mestaruus
5.11.
Kirsi Hagnerin
kouluvalmennus klo 14 >
15.11.
Sääntömääräinen syyskokous
klo 18
19.11.
Lännenratsastus-kurssi ja
harjoitustason kilpailut
6.12.
Kouluharjoituskilpailut,
Ratsastuskoulun
Koulumestaruus
SomRan pikkujoulut

Tallin pesupaikan lattia on
uudelleen valettu, samoin
muitakin lattiavaluja on jo
tehty. Pesupaikalle ja
hevosten sisäänkäyntiovelle
on laitettu kumirouhematto,
joka suojaa lattiaa kulumiselta. Myös tallin karsinoita on uudistettu.

17.12.
Esteharjoituskilpailut,
Ratsastuskoulun
Estemestaruus

Muista myös jumppa tallilla
joka sunnuntai klo 17-18!

Maneesin vuotava katto
korjattiin ja lakisääteinen
maneesin turvatarkastus
tehdään myös syksyn aikana.
Lakisääteisen tarkastuksen
takaraja on vasta keväällä
2019, koska maneesimme ei
kuulu riskirakenteisiin.

Maneesin ja ratsastuskentän
pohjat on uusittu jokunen
vuosi sitten, joten ne ovat
kunnossa. Kuitenkin
ratsastuskentän aidat tullaan
uusimaan lähiaikoina.

Olethan jo jäsen?


Jos et ole vielä Someron
Ratsastajat Ry:n jäsen,
helpoiten liityt jäseneksi
laittamalla sähköpostia

Ruokava-messuilla 2.-3.12.2017

jäsensihteeri Caritalle,

Someron Ratsastajat ovat mukana Ruokava-messuilla Someron

Kerro sähköpostissa nimesi,

Monitoimitalolla 2.-3.12.2017 klo 10-16. Myymme käsitöitä (mm.

henkilötunnuksesi,

keppihevosia, keppareiden tarvikkeita, villasukkia, sytykeruusuja sekä

sähköpostiosoitteesi sekä

leivonnaisia). Jos haluat osallistua myytävien tuotteiden tekoon,

jäsenlajisi: seniori, juniori

otamme mielellämme vastaan jäsenistöltä kaikennäköisiä käsitöitä,

(alle 18-vuotiaat), perhejäsen

leivonnaisia ja muuta myytävää! Tuotteet (leivonnaisia

tai kannatusjäsen. Jos olet

lukuunottamatta) tulisi toimittaa tallille ke 15.11.2017 mennessä. Myös

aiemmin ollut jonkun toisen

innokkaita myyjiä voi ilmoittautua mukaan! Kysy lisää Hennalta, puh.

seuran jäsen, kerro myös

050 411 6986, henna@kiukkonen.com.

Sportti-ID:si, joka löytyy

someronratsastajat@gmail.com.

jäsenkortistasi.

Sääntömääräinen syyskokous 15.11.2017

Alennetut liittymishinnat
1.9.2017 alkaen:

Someron Ratsastajat Ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään
keskiviikkona 15.11.2017 klo 18 tallilla. Virallinen kutsu toimitetaan
myöhemmin. Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
toimintakaudelle
 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan
puheenjohtaja
 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan
jäsenet
 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja
heille varatilintarkastajat
 Valitaan muut toimihenkilöt
 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 Käsitellään johtokunnan esittelemät tai jäsenten sääntöjen 10§
mukaisesti vireille panemat asiat.

Juniori 32,50 € (norm. 55 €)
Seniori 36 € (norm. 62 €)
Juniori perhejäsen 22,75 €
(norm. 37 €)
Seniori perhejäsen 28 €
(norm. 41 €)
Kannatusjäsen 30 €

Liity SomRan postituslistalle lähettämällä
sähköpostia someronratsastajat@gmail.com!
Tietoja tulevista
tapahtumista sekä seuran
asioista!

Jäsenetuja
SomRan jäsenenä saat
 Lähitapiolan urheiluvakuutuksen, joka turvaa aina hoidettaessa hevosia, ratsastaessa ja matkoilla
tallille,
 Hippos-lehden, joka ilmestyy 7 kertaa vuodessa,
 Osallistumisoikeuden ratsastuskilpailuihin,
 Someron Hevosharrastekeskuksen ratsastuskortit jäsenhintaan,
 Vapaa maneesivuoro sunnuntai-aamuisin klo 7-12,
 Mahdollisuuden suorittaa hevostaito- ja ratsastusmerkkejä,
 Etuja Suomen Ratsastajainliiton yhteistyökumppaneilta,
 sekä tietenkin kaikki monet muut Suomen Ratsastajainliiton jäsenedut.

Lisää eduista voit lukea osoitteesta http://www.ratsastus.fi/jäsenedut. SomRa järjestää jäsenilleen myös
monia hauskoja tapahtumia ja retkiä, kilpailuja unohtamatta!

Someron Ratsastajat Ry / Yhteystiedot

Sinikka Korkeamäki
Puheenjohtaja
pj.somra@gmail.com

Marika Haake
Sihteeri
haake.marika@gmail.com

Carita Ingman
Jäsensihteeri
someronratsastajat@gmail.com

Postiosoite:
Someron Ratsastajat Ry
Pärnämäentie 143, 31400 Somero

Someron Hevosharrastekeskus / Helena Lehti
ratsastustunnit, tallipaikat, valmennukset
puh. 044-0110106
mhstable@gmail.com
puhelinaika arkisin klo 8-9, muutoin tavoitat parhaiten tekstiviestillä tai sähköpostilla

