HOLLOLAN RATSASTAJAT RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
1. TARKOITUS
Hollolan Ratsastajat ry:n (HoR) tarkoituksena on ratsastusurheilun ja ratsastusharrastuksen edistäminen
Hollolassa ja sen lähiympäristössä niin, että mahdollisimman moni saa siitä ilon harrastus-, kuntoilu-,
kilpailu- tai seuratoimintana. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistetään hevosten hyvinvointia ja
luodaan monipuolisia ratsastusmahdollisuuksia jokaiselle. Seuran tarkoituksena on jakaa tietoa
ratsastuksesta, hevosten käsittelystä sekä hevosmiestaidosta seuran jäsenille ja muille asiasta
kiinnostuneille sekä järjestää kilpailuja ja olla avustavana järjestäjänä eritasoissa kilpailuissa.
2. PÄÄTAVOITTEET 2020
Vuosi 2020 on seuramme 45. toimintavuosi.
Suomen Ratsastajainliitossa (SRL) vuosi 2020 on SRL 100-juhlavuosi, jolloin SRL järjestää yhteistyössä
alueiden ja seurojen kanssa liiton 100-vuotisen taipaleen kunniaksi erilaisia tapahtumia ympäri Suomea.
HoR kannustaa jäseniään mukaan monipuoliseen ja tasavertaiseen harrastamiseen, joka huomioi hevosten
hyvän kohtelun ja hevostaidot. Voimavarojen mukaan pyritään järjestämään monipuolista toimintaa mm:
● järjestämällä eritasoisia ja sisältöisiä tapahtumia kuten koulutuksia, kilpailuja ja valmennuksia
● auttamalla muita seuroja järjestämään eritasoisia kilpailuja ja tapahtumia
● kehittämällä toimintaa jäsenistön toiveiden mukaisesti.

3. KOULUTUSTOIMINTA
Koulutuksia järjestetään monipuolisesti kysynnän mukaan palvelemaan mahdollisimman laajasti
jäsenistöä. HoR:n jäsenet voivat lisäksi osallistua SRL:n ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun (PHLU)
järjestämiin koulutuksiin. Kilpailijoille, tuomareille ja muille toimihenkilöille tarjotaan mahdollisuus
osallistua eritasoisiin koulutuksiin. HoR tukee omaa jäsenistöään koulutusten osallistumiskustannuksissa.

4. VALMENNUSTOIMINTA
Koska seuralla ei ole ns. omaa kotitallia, jäsenistö hankkii valmennusta eri talleilta. 1-5 tason kilpailuissa
menestyviä seuran jäseniä pyritään tukemaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Vuosittain
1

päätettävät kulukorvaukset maksetaan rankingpisteiden sekä oman selvityksen ja anomuksen perusteella
kulukorvauksina pankkitilille. Sama käytäntö koskee eri valmennuksissa käyvien seuranjäseniltä perittyjä
maneesimaksujen anomusta. Muuta valmennustukea ei makseta.
5. KILPAILUTOIMINTA
Eritasoisten kilpailujen järjestäminen on tärkeä toimintamuoto HoR:lle, joko ainoana järjestäjänä tai
avustavana järjestäjänä eri talleilla. Kilpailutuottojen avulla mahdollistetaan eri toimintojen
tukeminen. Kilpailutoiminta toteutetaan huomioiden seuran ja sen sidosryhmien mahdollisuudet ja
tarvittavien toimihenkilöiden ja talkooväen innostus ja jaksaminen.
6. SEURATOIMINTA
Kauden 2020 tavoitteena on kannustaa seuran jäsenistöä osallistumaan eri tavoin seuran toimintaan,
valmentautumiseen sekä kilpailutoimintaan. Vaikka seuralla ei ole nyt tällä hetkellä omaa ns. ”kotitallia”
seura elää ja toimii edelleen, se pyrkii huomioimaan kaikkien jäseniensä tarpeet ja toiveet (olivatpa he millä
tallilla tahansa) ja kehittämään yhteistyötä muiden alueen seurojen ja tallien kanssa. Seuran toimintaa
pyritään virkistämään mm. järjestämällä tai osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, valmennuksiin, luentoihin,
koulutuksiin ja retkiin voimavarojen mukaan. HoR:n jäseniä pyritään tukemaan
osallistumiskustannuksissa. Seura edistää hyvää yhteishenkeä ja hevostaitoa kaikessa toiminnassaan.
7. JUNIORITOIMINTA
Kysynnän mukaan järjestetään ohjaajien koulutusta ja junioritoiminnan aloittamista.
8. HALLINNOLLINEN TOIMINTA
HoR kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliittoon (SRL), SRL:n Hämeen alueeseen ja Päijät-Hämeen Liikunta
ja Urheiluun (PHLU). Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva
vuosikokous. Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

9. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Seuran jäsenet saavat ajantasaista tietoa HoR:n toiminnasta seuran internetsivuilta. Facebook ryhmä,
Hollolan Ratsastajat ja instagram ovat myös merkittäviä tiedotuskanavaia. Täysjäsenmaksun maksaneet
jäsenet saavat myös SRL:n Hippos -lehden. Tulokset kilpailuista siirretään SRL:n KIPA-järjestelmään, Equipe
onlineen ja tiedotusvälineille. Paikallisille tiedotusvälineille välitetään tietoa ja kirjoituksia seuran
toiminnasta. Hollolan kuntaa ja muita sidosryhmiä informoidaan seuran toiminnasta.
10. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Talouden runko muodostuu kilpailutoiminnan tuotoista ja yhteistyösopimuksista
sekä jäsenmaksuista. Tuottoja käytetään seuran jäsenille suunnattujen edellä kuvattujen
tukien kustantamiseen: kouluttautumiseen, kilpailutoiminnan kulukorvauksiin, retkien ja
tapahtumien järjestämiseen.
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11. HANKKEET VUODELLE 2020
Vuodelle 2020 ei ole erityisiä hankkeita.
Hollolan Ratsastajat ry
Hallitus
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