Valjakkokomitea

Pöytäkirja
28.9.2013

5/13

Valjakkokomitean kokous
Aika

Lauantai 28.9.2013 klo 10

Paikka

Loimihaka, Loimaa

Paikalla

Kati Honkanen, puheenjohtaja
Heikki Heiskanen, kohdat 1 – 8
Hannu Kalalahti
Ben Simonsén, kohdat 1 – 16
Juuso Ström
Leena Vähä-Erkkilä
Komitean ulkopuolelta
Soila Lehmusvaara, sihteeri
Kirsi Visakoivu, aluevalmennusvastaava

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.
5. Lajien välinen koordinointikokous
Ratsastajainliitolle tulisi tehdä joka vuosi suunnitelma valjakkoajon tarvitsemasta
panostuksesta. Tulevia tukea tarvitsevia kohteita on esim. Savijärven PM-kilpailut 2017.
6. Talous
Ensi vuoden budjetista leikataan 10 %. Käytettävissä on kuitenkin saman verran rahaa kuin
tänä vuonna.

7. Valmennus
Aluevalmennusrenkaaseen valittiin 11 valjakkoa suoraan viime vuoden valmennuspaikan ja
kilpailutulosten perusteella. Katsastuksen kautta valmennuksiin on vielä hakemassa 13
valjakkoa. Seuraavat aluevalmennukset ovat 28. – 29.10. Urjalassa (valmentajina Heidi Sinda
ja Ben Simonsén) sekä 28. – 29.12. Ypäjällä (valmentajana Leena Kalalahti).
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Muutama uusi paikka olisi kiinnostunut ryhtymään aluevalmennuspaikoiksi. Uusien
paikkojen tulee tehdä liiton kanssa sopimus aluevalmennuksista.

Ensimmäinen maajoukkuevalmennus on 12. – 13.10. Loimihaassa valmentajana Henrik
Høper. Tomas Erikssonin valmennuspäivät selviävät myöhemmin. Kaikki
maajoukkevalmennukseen hakeneet vähintään SM-kisoihin tähtäävät valjakot kutsutaan
katsastettaviksi. Valmentajat tekevät lopulliset valinnat. Kaikille hakeneille kuskeille ei ole
valmennuspaikkaa, joten osa karsiutuu.
Maajoukkuepaikka on valjakkokohtainen. Mikäli kuski haluaa käyttää varsinaisen
maajoukkuehevosen tilalla jotain muuta hevosta, tulee varsinaisen hevosen poisjäännistä
olla eläinlääkärin todistus. Varahevosen tulee olla valmentajan hyväksymä.
Maajoukkuevalmentajalla on oikeus tehdä valmennusrenkaaseen tarvittaessa muutoksia
kesken kauden.
Mikäli valmennuksissa on tilaa, on varasijalla ensisijaisesti parin varahevonen. Tämän jälkeen
varasijalla on maajoukkuevalmennettava, ensin saman valmennusrenkaan kuski toisella,
potentiaalisella hevosella, jonka tulee olla valmentajan hyväksymä. Varasijalla seuraavana on
toisen maajoukkuerenkaan maajoukkuekuski. Mikäli valmennuksessa on vielä tilaa, voidaan
siihen ottaa aluevalmentajien ehdottama valjakko.
8. Kilpailut
Kilpailuiden haku päättyy 30.9. Tähän mennessä ovat hakeneet Ypäjä (24. – 25.4.), Loimaa
(toukokuu), Teerisalo (6. – 8.6.), Loimaa (5. – 7.9.), Urjala (heinäkuun alkupuolella),
Savijärvellä SM-kisat (elokuun alussa, riippuu kv-kalenterista).
Pohdittiin yhteisen kilpailumatkan järjestämistä Ruotsiin. Ruotsissa on melko lyhyen matkan
päässä suomalaiskuskeille sopivia kisoja. Mikäli matkaan lähdetään porukalla, on
kokeneemmista kuskeista apua matkan järjestelyissä ja uusien kuskien kynnys lähteä
ulkomaan kisoihin laskee.
Keskusteltiin mahdollisesta sarjakilpailusta. Keskusteltiin SM-mitalisäännöistä sekä SMkisojen kvaaleista.
Päätettiin, että perustetaan työryhmä pohtimaan mahdollisia helppojen luokkien
sääntömuutoksia.
9. Sääntömuutokset
Odotetaan FEI:n sääntömuutoksia.
10. Koulutukset
Stewardikoulutukseen vähän ilmoittautuneita, joten sitä ei mahdollisesti toteuteta.
Ratamestarikurssi odottaa Tomaksen valmennuspäiviä. 13.10. pidetään kilpailun järjestäjien
palaveri.
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Juuso on ollut kvk:n kokousessa, jossa on käyty läpi mm. vuoden 2014 koulutuskalenteria.
Lounais-Suomen alueella halutaan pitää kilpailun järjestäjien koulutus, joka on erittäin
tervetullut lisä koulutuksiin.
Keskusteltiin tarvittavasta koulutusmateriaalista.
11. Junioritoiminta
Kilpailukaudella 2013 jaettiin kolme junnuruusuketta uusille juniorikuskeille, jotka ovat
saaneet hyväksytyn tuloksen kokonaiskilpailusta. Aluevalmennuksiin on hakenut kolme
juniorikuskia. Leena selvittää Ruotsin PM-kisojen juniorisäännöt.
12. Lajiseminaari
Ben selvittää, yleiskokous samassa yhteydessä.
13. Yleiskokous
Erovuorossa olevat ovat käytettävissä myös seuraavalla kaudella.
Julkaistaan ensi vuoden kilpailukalenteri ja keskustellaan asiasta kilpailijoiden kanssa.
14. Arvokisatyöryhmä
Ponien MM-kisoihin Ranskaan on lähdössä Hannu ja Leena Kalalahti. Joukkueenjohtajana
toimii Ben.
Yksiköiden MM-kisat 2014.
Ruotsissa pidetään PM-kisat 2015.
PM-kisat 2017 pidetään Suomessa Savijärvellä. Tavoitteena on saada joukkueet kaikkiin
muihin luokkiin paitsi ponipareihin.
15. Valjakkokilpailijan urapolku
Käydään läpi seminaarin yhteydessä.
16. Kilpailujärjestelmän uudistaminen
Uusi kilpailujärjestelmä otetaan käyttöön 2015. Toimihenkilövaatimukset käydään läpi
kilpailujen järjestäjien palaverissa.
17. Tiedotus
Uusi tiedottaja Taija Raatikainen. Helsinki Horse Fairissa 2014 on lajikomitealle oma ständi.
Uusi valjakkoesite on tekeillä.
18. Muut asiat
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Suomenhevosten jalostusohjesääntö uudistetaan. Valjakkokomitea on mukana antamassa
lausuntoa valjakkokilpailuiden tulosten vaikutuksesta kantakirjauspalkintoon.
Seminaarissa on tarkoitus avata SRL:n strategiaa. Miten päästään tavoitteeseen sekä miten
tavoitteita seurataan.
19. Seuraava kokous
Kati Honkasen luona 19.11. klo 18.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

