Förtydligande anläggningskort
Du som ryttare löser anläggningskort som gäller för dig och inkluderar två hästar.
Har du tre eller flera hästar betalar du 500kr i tillägg per häst.
Har en häst blivit ”löst för” kan denna ridas av alla som har anläggningskort, utan några extra kostnader.

•

Ex) à En familj har fem hästar. Mor och dotter löser anläggningskort var för sig och betalar 2500kr/person.
Dem har nu betalat för fyra hästar (två var) och kan utan några extra kostnader rida varandras hästar, då
båda har anläggningskort och alla fyra hästarna är betalda för. Den femte hästen betalar en av dem 500kr
för. Nu kan båda rida även den femte hästen.

•

Dottern har en kompis som också har anläggningskort och har två hästar, som hon rider. Både dottern
och kompisen kan utan extra kostnader rida varandras hästar, då båda har anläggningskort och
hästarna är betalade för på vardera håll.

•

Ytterligares en vän, som inte har varken häst eller anläggningskort vill låna en häst och rida. Hon betalar
då ett dagspass och kan rida på vilken häst hen själv vill.

•

En ryttare som har anläggningskort, men som ska hjälpa en vän att rida sin häst, som inte är löst för (dvs
hästens ägare har inte löst anläggningskort för sig eller sin häst/hästar), hänvisar till ägaren att lösa
dagspass för sin häst. Alternativt betalas 500kr extra och ryttaren med anläggningskort kan då
obegränsat rida även denna häst, som sin tredje.

Träningar
En tränare som önskar hålla gruppträning eller enskilda pass, skall innan detta kan ske, kunna uppvisa FSkattsedel samt ansvarsförsäkring (denna finns i de flesta hemförsäkringar och har man tränar-licens är
man försäkrad genom förbundet). Detta skickas till kassor.orf@gmail.com.
Efter detta får tränaren tillgång till anläggningens bokningssystem, där hen kan boka sina tider för
träning. Tränaren ska även begära utdrag från belastningsregistret, som ska skickas till kontaktpersonen
från styrelsen.

•

Tränaren skall ha en kontaktperson inom styrelsen som ska kunna godkänna tider som hen vill hålla
gruppträning. Bokning får alltså inte ske utan godkännande från styrelsens kontaktperson.

•

Vid enskild träning bokar ryttare eller tränare för detta och betalar in avgift för enskild ridning. För
enskild ridning/träning krävs medlemskap i föreningen.

•

Vid gruppträning ska person (medlem eller icke-medlem), som inte har anläggningskort betala
dagspass på 100kr/träning/ekipage.

•

För övriga event eller aktiviteter, kontakta styrelsen för godkännande.

