
 

 

Ladyt Lavalla! 
 

Naisten kouluratsastustapahtuma 
lauantaina 15.6.2019 klo 10.00 alk. 

Kajaanin Hevosharrastekeskuksessa 
 

LUOKAT: 
1. Harjoitusluokka, 10,00 e 
2. Kilpailuluokka, 15,00 e 

 
Ladyt Lavalla! -illallinen klo 20.00 alk, 25,00e 



 
OHJEET LADYILLE: 
 

1. Ladyt Lavalla! on matalan kynnyksen kouluratsastustapahtuma, jossa molemmissa 
luokissa voi ratsastaa joko jonkin valmiin SRL:n kouluratsastusohjelman tai vapaasti 
itsensä suunnitteleman ohjelman joko yksin, kaksin tai kolminkin. Kilpailut ratsastetaan 
upealla ulkokentällä tai huonolla säällä hienossa maneesissamme. Osallistujien alaikäraja 
18 vuotta ja suosittelemme jonkun ratsastusseuran jäsenyyttä tai vastaavaa omaa 
vakuutusta. 
 
2. Tapahtumaan tulee pukeutua ladymaisesti ja valita omien mieltymysten mukainen 
musiikki. Musiikki toimitetaan kisapäivänä kansliaan muistitikulla tai CD:llä tai etukäteen 
viimeistään perjantaina 14.6. nettilinkkinä os. tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi. 
 
3. Luokassa 1 ei kilpailla eli siinä ei jaeta sijoituksia eikä palkintoja, mutta jokainen 
osallistuja saa yleisarvioinnin ja luokkaan osallistuneet osallistuvat yleisön Paras Lady 
Ratsukko -äänestykseen. Suorituksen kesto n. 5 min. 
 
4. Luokassa 2 jaetaan kolmelle parhaalle sponsorien palkinto, arvo n 30 – 70 e, 
ruusukkeet ja arviointi. Luokkaan osallistuneet osallistuvat Ihanin Lady Ratsukko –
äänestykseen. Sponsoreina Western Training Sanna Onkamo, TMI Leena-Mari Heikkinen, 
Aavacare, Kajaanin Hevosharrastekeskus, KH Oikarinen, Idun minerals sekä Anu 
Kovalainen Photography & Art. Suorituksen kesto n. 5 min. 
 
Luokan 2 arvostelussa ei käytetä kouluratsastusohjelmien mukaista pöytäkirjaa, vaan 
yleisarvostelua, mihin sisältyy kokonaisuus, musiikki, pukeutuminen ja ratsukon yhteistyö. 
Arvioijina 2 – 3 maallikkotuomaria, jotka valitsevat myös päivän Tyylikkäin Lady -
palkinnon. 
 
5. Paras Lady Ratsukko -yleisöäänestykseen osallistuneiden äänestäjien kesken arvotaan 
esinepalkinto. 
 
6. Hevosia voi vuokrata ratsastuskoulultamme 10 e/ratsu/luokka, varaukset Soile 

Lappalainen mieluiten viestillä tai whatsappilla 040 527 0797. 
 
7. Iltajuhla vietetään ulkokatoksissa Kajaanin Hevosharrastekeskuksen leirikeskuksen 
läheisyydessä klo 20.00 – n. 22.00. Hinta sis. alkumalja, pää- ja jälkiruoat, salaatit. 
 
8. Ilmoittautumiset luokkiin ja/tai iltajuhlaan maanantaihin 10.6. mennessä sähköpostilla 

tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi. Iltajuhlaan osallistuvia pyydetään ilmoittamaan myös 
erityisruokavalio. 
 
9. Lisätietoja Mirja Leppänen p. 040 527 0797 tai Soile Lappalainen 0. 040 527 0797. 

 
10. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muutoksiin. 

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA Ladyt Lavalla! -TAPAHTUMAAN! 

 
Kajaanin Ratsastusseura ry Kajaanin Hevosharrastekeskus  
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