Policy Åmåls ridklubb
-ÅRK välkomnar alla människor till vår förening och alla ska trivas i verksamheten.
Därför måste samtlig personal och medlemmar acceptera och följa nedanstående:
Föreningens syfte är att arbeta för:
• Att vara ansluten till Svenska Ridsportförbundet och verka för deras policy.
• Att bedriva ridskola med hög kvalitet för föreningens medlemmar, där
lektionsverksamheten sker under ledning av kompetenta ridlärare på välutbildade
ponnyer och hästar.
• Att arbeta för ökad säkerhet vid hästhantering, samt att sprida kunskap om god
hästhållning.
• Att skapa trevnad och klubbkänsla genom sidoaktiviteter som är anpassade till alla i
familjen.
• Att arrangera tävlingar från klubbtävlingar och upp till nationell nivå i dressyr och
hoppning
• Att medlemmarna ska representera Åmåls ridklubb genom lag och
individuellt deltagande på externa tävlingar i hela landet.
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Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
Jag behandlar alla hästar med respekt
Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar
att klara av
Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen
Jag bekräftar och berömmer andra
Jag är en god förebild
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler
Jag visar respekt för alla människor
Jag tar avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet
Jag tar avstånd från alla former av mobbing
Jag tar avstånd från alla former av diskriminering p g a hudfärg, sexuell läggning, kön,
religion eller annat
Jag tar avstånd från brukande av doping och droger
Jag tar avstånd från alla former av kriminella handlingar

Om ovanstående punkter samt övriga regler och policydokument gällande Åmåls ridklubb ej följs
tar sig ÅRK rätten att utdela varningar, tre varningar är skäl till att bli utesluten som ridande på
anläggningen och/eller medlem i ÅRK. Varningar ges skriftligt.

Bilaga 2
Ridning på Åmåls ridklubbs anläggning – regler
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Åmåls ridklubbs verksamhet går alltid i första hand.
Personer under 15 år får ej rida på Åmåls ridklubbs anläggning utan sällskap av tillfrågad
myndig person som har ansvaret. Upptäcks detta av ÅRK vid upprepade tillfällen kan
avstängning från ridning på anläggningen komma att ske.
All ridning på anläggningen sker med hjälm
All ridning sker med lämplig klädsel och ordentliga skor med klack.
Ryttaren mockar själva efter sig vid all ridning, ÅRK tar sig rätten att bötfälla ryttare som ej
mockat efter sin häst med 500 kr/tillfälle. Upprepade händelser kan medföra avstängning
från ridning på anläggningen.
Ta bort dynga på gårdsplanen och på vägen till ridhuset
När du kommer in, knacka vid ytterdörren och fråga sedan om du kan komma in innan du
öppnar sargdörren.
Belysningen går att tända i sektioner. Tänd inte mer än nödvändigt beroende på ljus och
behov.
Vissa tider i ridhuset är uppbokade av fasta träningar. Dessa finns anslagna på anslagstavla i
ridhusen samt på hemsidan.
Vill du rida för tränare skall dessa tider bokas via kansliet. Dessa ska sägas till i god tid så
att övriga ryttare hinner bli meddelade.
Om ridhuset ej är bokat som ”låst träning” är övriga ridande alltid välkomna in för ridning,
men hänsyn till tränande ekipage skall visas.
Longering, tömkörning eller hoppning endast med övriga ryttares tillåtelse. Fråga innan du
börjar.
Hoppning utan tränare skall ske i sällskap av minst en annan person och övriga regler samt
policy för Åmåls ridklubb skall följas
Hoppning får endast ske på hindermaterial avsett för träning.
Om något material skulle gå sönder vid ridning kontakta omedelbart ridskolechefen.
Löshoppning sker endast i lilla ridhuset och får endast ske på bokad tid.
I stora ridhuset och i paddocken får ej hästar släppas lösa.

Bilaga 3
Externa tränare – regler
•

•
•

Alla som önskar hålla träningar på Åmåls ridklubb skall godkännas av
ridskolechef/ordförande, överenskommelse skall göras parterna emellan samt kontrakt skall
skrivas och undertecknas.
En avgift tas ut för alla tränare som håller träningar på anläggningen och som ej är anställda
hos Åmåls ridklubb.
Hoppning får endast ske på hindermaterial avsett för träning.
Avgifter:
Dressyrträning: 60 kr/påbörjad timme
Hoppträningar: 100 kr/påbörjad timme

Medlemmar

Icke Medlemmar

Halvår
perioder: Januari – Juni
Juli – December

1100 :-

1540 :-

Halvårs för uppstallade

550 :-

Månadsvis

280 :-

392 :-

Engångsavgift medlem

100 :-

140 :-

Engångsavgift vid träning för tränare
för medlem

60 :-

100 :-

Halvårsavgiften kan avbetalas på 2 månader (gäller ej uppstallade) vilket faktureras av ÅRK, 20 :tillkommer per faktura i administrationsavgift.

Låsning ridhus
Lilla ridhuset
Upp till 5 tim
5-10 tim

600 :1100 :-

Nya ridhuset (ej cafeteria)
Upp till 5 tim
5-10 tim

1100:2100:-

Policy – Att tävla för Åmåls Ridklubb
Åmåls ridklubb avser att representeras på tävlingar runt om i landet. Men att tävla för ÅRK är också
ett ansvar, är man licensierad tävlingsryttare för ÅRK åtar man sig att följa nedanstående punkter.
•
•
•

Jag bemöter mina medtävlande, funktionärer, mina medhjälpare samt övriga personer som
vistas på eller runt tävlingsplatsen korrekt, trevligt och med gott sportmanship.
Jag behandlar min häst/ponny på korrekt och med respekt.
Jag uppmuntrar, stöttar och är hjälpsam mot mina medtävlande.

Om det kommer till Åmåls ridklubbs kännedom att dessa punkter inte efterlevs, kan ÅRK välja att
till nästkommande år neka licens för Åmåls ridklubb.
Åmåls ridklubb önskar alla sina tävlingsekipage ett stort lycka till!

