Vill du rida på anläggningen
Följande gäller:
I anläggningskort ingår: Manege 22x63 och 20x 40 samt paddock 58x80. Träningsbommar och hinder får användas
enligt gällande regler. Detsamma gäller dressyrstaket. Personalen sköter underlagen arbetsdagar. Underhåll sköts
utifrån klubbens ekonomiska möjligheter. Schema för den dagliga verksamheten finns på hemsidan. Lov och
helgdagar kan extra aktiviteter vara bokade. Kontakta personal för besked.
Vill du rida på anläggningen: Kontakta personal före du ska rida på anläggningen.
Vill du ha kalenderårskort ska träff med ridskolechef ske före v 51 för att vi ska hinna fakturera och få in er betalning
om du vill rida på anläggningen direkt på det nya året. Du är ansvarig att hålla dig uppdaterad på hemsidan, där
även facebookinläggen finns, om nyheter och förändringar.
Alla måste ha gått vår säkerhetsutbildning och skrivit under säkerhetsavtal för att få använda anläggningen med
häst. Detta för att minska olycksrisken och att alla ska få en trygg och säker vistelse på anläggningen. Du förväntas gå
säkerhetsutbildningen med jämna mellanrum för att bli påmind om vad som förväntas av dig. Säkerhetsavtalet
innehåller anläggningsregler och riktlinjer för hur vi hanterar häst och visar hänsyn till andra på anläggningen.
När detta införs: Alla ska bära sitt anläggningskort synligt (om ridklubben väljer att dela ut kort)och listor i maneger
och paddock ska fyllas i vid tillträde.
Säkerhetsavtalen och dokumenten det hänvisar till hittar du på vår hemsida. Vi erbjuder gratis säkerhetsutbildning
för alla varje termin.
Du ska fylla i, skriva under och lämna in anmälan för anläggningskort för vilken/ vilka häst/ hästar det gäller samt
vilka medryttare du har. Ryttarna måste vara medlemmar, gått vår säkerhetsutbildning, samt skrivit under
säkerhetsavtal, före användning av anläggningen. Du kan endast anmäla hästar som du har ansvar för.
Du ansvarar för att hästen är frisk när du beträder anläggningen och att den inte har träffat smittade, sjuka hästar de
senast 21 dagarna.
Alla mockar och plockar undan efter sig på hela anläggningen. Utrustning finns!
Ideellt arbete: Alla hjälps åt att tömma skottkärror, kratta kanter och vid behov vattna. Det kommer även anordnas
städ och fixar dagar som ni förväntas delta på vid minst ett tillfälle per år.Detta förväntas av dig som medlem gäller
alla medlemmar.
Priserna: Manegekortet är personlig och kan ej lämnas vidare. Den ansvarige meddelar ridklubben vilken/vilka
hästar det gäller samt vilka ryttare. Ryttarna måste vara medlemmar samt skriva på säkerhetsavtal före användning
av anläggningen.
Priser anläggningskort (alternativ):
Per Kalenderår (denna summa kan betalas in senare under året men gäller ändå samma kalender år):
En häst:
2000kr
Två hästar:
2500kr
Tre – fem hästar
4000kr
Per kalendermånad:
En häst:
Två hästar
Tre- fem hästar

300kr
400kr
600kr

Per gång:
60kr för medlem. Anmälan ska ske till personal före varje tillfälle.
150kr för icke medlem. Kan endast användas upp till 5ggr. Kontakt och bokning med personal krävs före.

