Vuodenvaihteen muistilista SRL:n jäsenille ja kilpailijoille
JÄSENYYS JA LASKUT






Ensimmäiset jäsenlaskut lähtevät liitosta maanantaina 4.1.2016.
Laskut lähtevät automaattisesti kaikille vuonna 2015 jäsenmaksun maksaneille (mikäli et
ole erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää jäsenyyden).
Osa seuroista lähettää jäsenlaskut itse, jolloin lasku tulee seuralta postitse tai
sähköpostitse tammikuun aikana. Ota yhteys omaan seuraasi, jos laskua ei kuulu.
Mikäli olet vaihtamassa seuraa vuodenvaihteessa, tarkista, että laskussa lukee oikea seura.
Jos seura on merkitty laskuun väärin, jätä lasku maksamatta, ota yhteys uuden seuran
jäsensihteeriin ja varmista, että jäsenyytesi on merkitty rekisteriin.
Ole yhteydessä seurasi jäsensihteeriin, mikäli laskussa on väärä jäsenlaji ja summa.

KILPAILULUVAT








Vuoden 2015 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2.2016 asti, sama koskee hevosten
vuosimaksuja.
Seuraa vaihtavien tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta
edustettava seura näkyy kilpailuissa oikein.
Vuoden 2016 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna 2.2.2016, jos haluaa
merkinnän jäsenkorttiin. Kortti lähetetään Hippos-lehden 2/2016 mukana alkuvuodesta
jäsenmaksunsa maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin
viikon sisällä maksusta.
Myös 1-tason kilpailuihin otetaan ilmoittautumisia vastaan Kipan kautta. Ilmoittautumista
varten tarvitset maksuttoman E-kilpailuluvan. Tämän luvan voit tehdä jäsenmaksun
maksettuasi osoitteessa https://lisenssi.sportti.fi/. Jos E-kilpailuluvan teko ei onnistu,
varmista seurasi jäsensihteeriltä, että henkilötunnuksesi löytyy jäsenrekisteristä.
Kilpailulupa on vuosikohtainen eli se täytyy tehdä joka vuosi uudestaan.

KILPAILULUPIEN HINNASTO VUONNA 2016









Kansainvälinen A-lupa 300 € (este, kenttä, koulu)
Kansainvälinen B-lupa 210 € (muut lajit)
Kilpailukohtainen kansallinen/kansainvälinen C-lupa 50 €
Kansallinen A-lupa 150 €
Kansallinen B-lupa 60 €
D-lupa 30 €
E-lupa 0 €
Hevosen vuosimaksu 40 € (maksua ei tarvitse maksaa I-tason kilpailuissa, mutta hevosen
täytyy löytyä KIPAsta)

VAPAAEHTOINEN RATSASTAJAN LISÄVAKUUTUS
Jäsenten on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12€:n lisämaksusta.
Lisävakuutuslasku lähetetään automaattisesti jäsenkorttien mukana kaikille jäsenille. Lisävakuutus
on vapaaehtoinen!


LISÄVAKUUTUSLASKU LÄHTEE AUTOMAATTISESTI KAIKILLE JÄSENILLE JÄSENKORTTIEN
MUKANA.



Vuonna 2015 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa maaliskuun
2016 loppuun asti edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelle 2016 on maksettu eräpäivään
mennessä. Vuoden 2016 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on
käytössä sähköinen tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

Tarvittaessa otathan yhteyttä:
Jäsenasiat
sari.siltala@ratsastus.fi; puh. (09) 2294 5249 ja sanna.sassi@ratsastus.fi, puh. 040 553 7513

Kotimainen kilpailutoiminta:
emmi.kupiainen@ratsastus.fi, puh. 045 1225772

Kansainvälinen kilpailutoiminta:
minttu.kuusisto@ratsastus.fi, puh. (09) 2294 5250

Liiton toimiston joululoma:
Ratsastajainliiton henkilökunta on joululomalla 24.12.2015–6.1.2016 välisen ajan.

