SRL:n sähköinen seuratiedote, kesäkuu 2011
Seuratiedotteessa tällä kertaa:
o SRL:n jäsenkamppis jatkuu syksyyn
o Vaikuta ja voita
o Kävijäkisa tulee jälleen
o Ratsastusseurojen maksamat matkakorvaukset
o Neuvontaa ratsastuskenttien pohjista SRL:n jäsenille
o Poimintoja SRL:n tapahtumakalenterista
********************************************************************************
SRL:n jäsenkamppis jatkuu syksyyn!
SRL:n jäsenhankintakamppiksen kilpailuaikaa on jatkettu 30.9. saakka. Näin seuroilla on
mahdollisuus kerätä kesän aikana joukkoonsa uusia innokkaita jäseniä. Jäsenhankintakilpailussa
voi voittaa matkan mm. Tukholman Globeniin tai Lontoon Olympiaan sekä vaikkapa uuden
älypuhelimen. Palkintoja on jaossa runsaasti, joten kilpailuun kannattaa ilman muuta osallistua!
Lisätietoa kisasta löytyy: http://www.ratsastus.fi/liity_jaseneksi/prime101.aspx
Vaikuta ja voita
Ratsastaja, ota osaa juuri valmistuneeseen kyselyyn ratsastuksesta harrastuksena ja kilpaurheiluna
ja voita palkintoja! Kaikkien vastaajien kesken arvotaan tuotelahjoja sekä HIHS 2011- lippupaketti.
Kyselyn tietoja hyödynnetään ratsastuksen tulevassa terveysprofiilissa. Vastausaikaa on 30.5.
saakka.
Linkki kyselyyn: http://www.webropol.com/P.aspx?id=547532&cid=18206673
Kävijäkisa tulee jälleen!
Helsinki International UB Horse Show’n ja SRL:n suuri Kävijäkisa
alkaa pian! Kampanjan avulla hankit UB Horse Show -liput
normaalihintoja edullisimmin ja kilpailet huikeista palkinnoista.
Kisa on avoin kaikille vähintään kymmenen hengen ryhmille. Kaikki
joukolla mukaan! Lisätiedot Hippos 4:sta.
Ratsastusseurojen maksamat matkakorvaukset
Ratsastusseurat maksavat matkakorvauksia pääsääntöisesti tuomareille, valmentajille ja
ratamestareille. Maksetut korvaukset tulee ilmoittaa vuosittain verottajalle työnantajan vuosiilmoituslomakkeella. Yleishyödylliseltä yhteisöltä saadut majoittumiskorvaukset ja julkisella
kulkuneuvolla tehdyt matkat ovat tositetta vastaan rajoituksetta korvattavissa. Lisäksi verovapaata

tuloa on myös päiväraha enintään 20 päivältä sekä matkustamiskustannusten
korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta enintään
2 000 euroa kalenterivuodelta.
Seuran on pidettävä muistiinpanoja maksamistaan matkakorvauksista ja ilmoitettava ne sekä
maksamansa palkat ja muut työkorvaukset verottajalle työnantajan vuosi-ilmoituslomakkeella
(Veroh 7801). Vuosi-ilmoitus jätetään verottajalle pääsääntöisesti kunkin vuoden tammikuun
loppuun mennessä.
SRL:n matkakorvausohjeet
Lisätietoa matkakustannusten verotuksesta ja vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet
Ohjeita seuran talouden hallintaan ja työnantajana toimimiseen
Neuvontaa ratsastuskentän pohjasta SRL:n jäsenille
Ratsastajainliitto on sopinut ratsastuspohjakonsultti Teho Lehtisen kanssa ratsastuspohjiin
liittyvästä yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on välittää tietoa ja taitoa ratsastuspaikoista
vastaaville hyvistä ratsastuspohjista, jotta pohjat toimisivat turvallisesti ja rasittaisivat
mahdollisimman vähän ratsujen jalkoja. Neuvonta on maksutonta kaikille SRL:n jäsenille.
Lisätietoa: Teho Lehtinen, ratsastuspohjakonsultti, SRL-ratsastuspohjat neuvontapalvelun
ylläpitäjä, puh. 040 573 0261, teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi
Poimintoja Suomen Ratsastajainliiton tapahtumakalenterista
* Keppihevosten estekisat, Lempäälä pe 27.5.2011
* Shettikset Särkillä -tapahtuma, Kalajoki la 28.5.2011 klo 12.00
* Retki Your Move -suurtapahtumaan Kuopiosta la 28.5.2011
* Korpilahden Ratsastajien mukaan Your Move tapahtumaan la 28.5.2011
* SRL Häme järjestää bussimatkan Your Move -tapahtumaan la 28.5.2011
* ESRA:n alueen ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut, Hyvinkää la 28.5.2011 - su 29.5.2011
* Hevoskauppa ja siihen liittyvä juridiikka, Seinäjoki ti 31.5.2011
* Tuomarinkylän Hevosvoimaa - koko perheen hevos- ja ulkoilutapahtuma to 2.6.2011
* Tuire Kaimion ratsuhevosen koulutuskurssi, Espoo su 5.6.2011
* Lions-tapahtuma ja V75 ravit Vermossa su 5.6.2011 klo 14.00
* Sääntökoulutus, Kaarina ma 6.6.2011 klo 18.00
* Keppihevoskarkelot, Rautalampi la 11.6.2011 - su 12.6.2011
* Match Show, Mynämäki su 12.6.2011
* Ratsujen ja ponien tamma- ja varsanäyttely, Kajaani ma 13.6.2011
* Ravihevonen ratsastuskäyttöön, Ilmajoki ke 15.6.2011

Leppoisaa kesää kaikille!

