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RATSASTUSSEURA SKARA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää ratsastusharrastusta jäsentensä keskuudessa.
Vuonna 2014 toiminnan painopisteitä ovat junioritoiminnan ohella erityisesti kilpailut sekä
yhteistoiminnan kehittäminen seurassa.
JÄSENSUHTEET/VIESTINTÄ
Seuran jäsenistöä pyritään aktivoimaan osallistumaan seuran järjestämään toimintaan ja myös
vapaaehtoisena toimimiseen.
Jäsenkirjeitä lähetään sähköisesti vähintään kahdesti vuodessa. Toinen tärkeä kanava ovat seuran
www-sivut, joilla kerrotaan ajankohtaisista asioista.
Seuran tapahtumista ilmoitetaan seuran www-sivuilla sekä Viikin ja Eriksnäsin ja muidenkin tallien
ilmoitustauluilla.
Www-sivuilla julkaistaan myös hallituksen kuukausikatsaus. Facebookissa on seuralla oma ryhmä
erilaista yhteydenpitoa varten. Facebook-ryhmiä voidaan hyödyntää laajemminkin.
KILPAILUTOIMINTA
Yhteistyössä Eriksnäsin ratsastuskeskuksen kanssa järjestetään säännöllisesti seura- ja
harjoituskilpailuja Eriksnäsissä.
Pääsiäisenä järjestetään jo perinteeksi muodostuneet kaksipäiväiset pääsiäiskisat.
Tavoitteena on myös järjestää kaksipäiväiset kenttäkisat yhdessä toisen ratsastusseuran kanssa.
Seuran mestaruuskilpailut ratkotaan sekä koulu- että esteratsastuksessa.
Pienemmille ratsastajille järjestetään omat kilpailut kouluratsastuksessa ja esteratsastuksessa
Viikin ponitallilla yhteistyössä Karlvikin ratsastuskeskuksen kanssa. Keppihevosten estekisat
järjestetään myös. Kysynnän mukaan harkitaan hevostaitokilpailuja.
Seuralta pyritään saamaan joukkueet joukkuemestaruuskilpailuihin koulu- ja esteratsastuksessa
aluetasolla ja kenttäratsastuksessa SM-tasolla.
JUNIORITOIMINTA
Suosittuja ponikerhoja jatketaan kevät- ja syyskaudella osallistujien tasojen mukaisilla ryhmillä.
Keppihevoskerhoa jatketaan kysynnän mukaan.
Keväällä poninhoitajille suunnitellaan jokin yhteinen tapahtuma, jonka ideoinnista vastaavat
tutorit. Syksyllä ohjelmallinen hoitajailta/tutoryö.
Ponikerhojen kauden päättäjäisissä järjestetään merkkisuorituskokeet. Seura kustantaa merkit
omille jäsenilleen.
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KOULUTUS/VALMENNUS
Valmennuksia järjestetään yhteistyössä Eriksnäsin ratsastuskeskuksen kanssa sekä koulu- että
esteratsastuksessa Eriksnäsissä. Myös muita seura valmennuksia voidaan järjestää. Seura voi
sponsoroida valmennuksia.
Toimihenkilökoulutusta jatketaan osallistumalla Ratsastajainliiton ja Etelä-Suomen
ratsastusjaoston koulutuspäiville sekä VALOn (Suomen Liikunta ja Urheilu) tai vastaavan
järjestämiin erilaisiin yhdistystoimintakoulutuksiin. Myös uusia nuoriso-ohjaajia lähetetään
koulutukseen.
Uusia hallituksen jäseniä perehdytetään tehtäviinsä.
Seura järjestää sääntökoulutuksen ja aluelupakokeen alkuvuoden aikana kevätkokouksen
yhteydessä uusille aluelupaa hakeville sekä kertauksena vanhoille luvanhaltijoille.
Kiinnostuneille kisa-avustajille/toimihenkilöille järjestetään perehdytys ja harjoittelumahdollisuus
kisojen yhteydessä.
TAPAHTUMAT JÄSENILLE
Seura järjestää erilaisia ratsastukseen/hevosiin/hevosmiestaitoon liittyviä tapahtumia. Mm.
kouluratsastusdemo Viikissä ja asiantuntijaluento ovat suunnitteilla, samoin vierailut seuraaviin
tapahtumiin: valjakkokisat Savijärvellä, keskiviikon totoravit Vermossa, mahdollisesti myös
Western Riding. Muutokset tapahtumiin ovat mahdollisia.
Vuoden viimeisenä tapahtumana perinteisesti pikkujoulujuhlat, jossa luovutetaan vuoden aikana
suoritetut ratsastusmerkit
ORGANISOINTI/RESURSSOINTI
Seuran ja hallituksen toimintatapoja kehitetään.
Seura organisoi toimintaansa mm. tiimien kautta. Seurassa toimii kisatiimi, ponitiimi eli ns.
poniparlamentti sekä buffatiimi, joissa vetovastuullisena on hallituksen jäsen. Muut tiimiläiset
voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Seuran jäseniä aktivoidaan osallistumaan tiimeihin sekä
vapaaehtoisina seuran toimintaan.

HANKINNAT/KALUSTO
Hankitaan seuran toimintaan tarvittavat laitteet. Este- ja koulukalusto pidetään ajan tasalla.
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