Ratsasta hyvässä seurassa
Suomen Ratsastajainliittoon kuuluu noin 500
ratsastusseuraa, joissa on jäseniä lähes 50 000.
Ratsastusseurat toimivat monipuolisesti
ratsastusurheilun edistämiseksi, esimerkiksi
järjestämällä valmennuksia, kilpailuja,
koulutuksia ja tapahtumia sekä tarjoamalla
kerhotoimintaa lapsille. Ratsastusseurat
toimivat usein paikallisen ratsastuskoulun
tai -tallin yhteydessä.

jäsenedut:
• Hippos-lehti
Ratsastajainliiton Hipposlehti ilmestyy kahdeksan
kertaa vuodessa. Lehti
lähetetään kaikille liiton
jäsenille jäsenetuna.

Ratsastusseuratoiminta pohjautuu
vapaaehtoisuuteen. Seurassa toimii
lukuisia vapaaehtoisia eri rooleissa:
hallitustyöskentelyssä, kilpailujen
järjestämisessä, toimihenkilöinä, ohjaajina,
tapahtumanjärjestäjinä jne. Seuratoiminta
tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa, osallistua
yhteiseen tekemiseen ja kehittää omia
taitoja.

• Hevosurheilu-lehden vuosikerta
Ratsastusseurojen jäsenillä on
helmikuun loppuun mennessä
mahdollisuus lunastaa
Hevosurheilu-lehden vuosikerta
huippuedulliseen hintaan: 98 €
keskiviikko ja perjantai -numerot
tai 61 € pelkkä perjantainumero.
Tilaukset: puh. 020 760 500 tai
tilaukset@hevosurheilu.fi.

Liittymällä ratsastusseuraan rekisteröityy
ratsastuksen harrastajaksi, millä on suuri
merkitys opetus- ja kulttuuriministeriön
vuosittain myöntämään apurahaan lajin
kehittämiseksi. Liittymällä seuraan voi siis
vaikuttaa koko lajin olemassaoloon suotuisasti.
Ota yhteyttä haluamaasi seuraan ja tule
mukaan toimintaan!

• Ilmainen sisäänpääsy
Hevoset 2014 -messuille
Hippos 2/2014 -lehden välistä
löytyy kutsukortti Tampereen
Hevoset 2014 -messuille.

Lisätietoja:
www.ratsastus.fi/
seuratoiminta
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Suomen Ratsastajainliitto ry

Jokain
Ratsasta en Suomen
saa oma jainliiton jäsen
Jäsenkorn jäsenkortin.
merkkisutissa näkyvät
orit
kilpailulu ukset ja
vat.

Hevosurheilu

Kutsu oikeuttaa yhden henkilön ilmaiseen
sisäänpääsyyn messuille. Etu koskee liiton
täysjäseniä.

• lähitapiolan urheiluvakuutus
Lisätietoa: www.ratsastus.fi/
urheiluvakuutus

• Merkkisuoritukset
Seurojen jäsenet voivat suorittaa
ratsastus- ja hevostaitomerkkejä.
SRL myöntää merkit merkki- tai
kilpailusuoritusten perusteella.
• lähiTapiola-ryhmän
hevosvakuutuksista 10% alennus

• Lakineuvonta
etuna SRL:n jäsenille
• HEVOSHULLU -25 %
/ 6 kk kestotilaus
• UNIKULMAN jäsenedut

• Scandic Hotels -ketju
on liiton majoittaja
• Tallink Siljan
jäsenedut ja tarjoukset

• St1:n edut ja alennukset

• Kilpailuoikeus
Vain seuran jäsenenä voit
osallistua ratsastuskilpailuihin
ja kouluttautua monipuolisiin
toimihenkilötehtäviin.
kuva: srl/sonja holma

Postiosoite:
Radiokatu 20
00093 Valo

Käyntiosoite:
Radiokatu 20
Länsi-Pasila, Helsinki

Puhelinvaihde: 09 2294 510
Telefax: 09 1496864
Sähköpostiosoite: ratsastus@ratsastus.fi
www.ratsastus.fi
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