
 

 

 

 

 

Kajaanin Hevosharrastekeskus ja Kajaanin Ratsastusseura järjestävät Penny & 
Friends 
 

KEPPIHEVOSKILPAILUT  

lauantaina 18.9.2021 klo 16.00 alkaen Kuluntalahdessa 

Kilpailuissa järjestetään yksi luokka, josta on mahdollista valita estekorkeus 
1. aloittelijat 30-40 cm  
2. kokeneet 50-60 cm 

Kilpailu on avoin kaikille keppihevosratsukoille. Kilpailuun ilmoittautuminen tehdään ti 14.9. 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi 
Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä oman nimesi, keppihevosesi nimi sekä hyppäämäsi 
estekorkeus. 
Lähtömaksu on 5 euroa/yksi rata. Lähtömaksu maksetaan ennen luokan alkua kansliaan.  

Lähtölistat julkaistaan viimeistään perjantaina 17.9. KRS:n nettisivuilla ja facebookissa. 

Kilpailu ei ole avoin yleisölle ja kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät maskia kilpailun ajan.  

Jokainen osallistuja saa radan jälkeen kunniakirjan ja ruusukkeen. Lisäksi kilpailussa palkintaan yksi 
tuomariston valitsema Penny&Friends -tsemppari. 

 

TERVETULOA! 
Kajaanin Hevosharrastekeskus ja Kajaanin Ratsastusseura 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 
Kajaanin Hevosharrastekeskus ja Kajaanin Ratsastusseura järjestävät Penny & 
Friends 
 
HEVOSTAITOKILPAILUT 
lauantaina 18.9.2021 noin klo 17.00 alkaen Kuluntalahdessa. Tarkempi alkamisaika 

ilmoitetaan myöhemmin, se riippuu keppihevoskilpailuiden osallistujamäärästä. 

Kilpailuissa on kaksi sarjaa.  
Sarja 1 on avoin alle 10-vuotiaille aloitteleville hevosharrastajille 
Sarja 2 on avoin kaikille yli 10-vuotiaille tai niille, joilla on hallussaan perushoitomerkin tietotaso 
 
Kilpailuissa on erilaisia käytännön tehtäväpisteitä, joissa suoritetaan hevosen hoitoon liittyviä 
tehtäviä. Sarjaan 2 osallistuvilla on käytännön kokeen lisäksi myös teoriakoe. 
Kilpailuun osallistuvan tulee kuulua johonkin ratsastusseuraan tai hänelle tulee olla SRL:n green 
card.  
Kilpailu ei ole avoin yleisölle ja kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät maskia kilpailun ajan. Sisätiloissa 
kaikki käyttävät maskia. 
 
Osallistumismaksu on 5 euroa, joka maksetaan paikan päällä kilpailukansliaan käteisellä ennen 
kilpailun alkua. Voit suorittaa maksun myös ennakkoon tilille  
FI02 5760 0320 1757 62 (Kajaanin Hevosharrastekeskus). Tässä tapauksessa muista ottaa kuitti 
mukaan. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 14.9. sähköpostilla osoitteeseen 
tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi.  
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, edustamasi seura sekä sarja, johon osallistut. 
 
Kaikki kilpailun osallistuvat saavat ruusukkeet ja diplomin. Molemmissa sarjoissa palkitaan 
parhaimmat osaajat ja lisäksi kilpailussa palkintaan yksi tuomariston valitsema Penny&Friends -
tsemppari. 

TERVETULOA! 

Kajaanin Hevosharrastekeskus ja Kajaanin Ratsastusseura 

 

 

 



Vaatimukset 
 
SARJA 1 
Avoin alle 10-vuotiaille aloitteleville hevosharrastajille, tietotasovaatimus: 
- Tallin säännöt 
- Satulan ja suitsien osat 
- Suitsien puhdistus ja ristittäminen 
- Hevosen harjaaminen ja kavion puhdistaminen 
- Yleisimpien rehujen tunnistaminen 
- Riimun laitto ja taluttaminen  
 
SARJA 2 
Avoin kaikille yli 10-vuotiaille tai niille, joilla on hallussaan perushoitomerkin tietotaso: 
- Tallikäyttäytyminen 
- Hevosen hoitaminen 
- Hevosen sitominen 
- Hevosen puhdistus 
- Satulointi ja suitsitus 
- Hevosen taluttaminen 
- Hevosen ruumiinosien tunnistaminen 
- Tarhan puhdistaminen 
- Rehujen tunnistaminen 
 
 

 
 
 
 


