Regler og retningslinjer i Sjørring Rideklub
Hvordan opfører man sig i Sjørring Rideklub:
-Vi vægter højt, at alle i klubben trives, derfor er det vigtigt, at der er plads til alle, vis hensyn til
andre ryttere og besøgende
-Det forventes, at alle deltager aktivt som frivillig med de opgaver der løbende vil være
-Bruger man klubbens faciliteter, er det pålagt, at man betaler minimum et halvt års kontingent og
at man betaler for et facilitetskort, med mindre andet er aftalt med den staldansvarlige, eller der
er tale om et arrangement, hvor alle er velkommen
-Ryttere skal føle sig trygge og alt negativ snak om andres ridning, er ikke i orden. Har man gode
råd, så giv dem til den der rider (efter timen), ikke til andre i klubben
-Al negativ snak om andre medlemmer, personale, bestyrelsen eller klubben generelt er ikke i
orden og kan medføre eksklusion fra klubben i henhold til klubbens vedtægter
-Der skal være ro og orden på hele klubbens område
-Der skal være ro i ridehallen mens der er undervisning
-Det er forbudt at nyde alkohol i klubben. Undtagelser kan kun ske efter særlig aftale med
bestyrelsen
-Oplever du uhensigtsmæssig opførsel både overfor dyr eller mennesker så kontakt den
staldansvarlige eller bestyrelsen. (kontaktoplysninger findes på hjemmesiden www.sjoerringrideklub.dk)
-Sidste mand/kvinde slukker, lukker og låser efter sig
-Åbningstiderne er alle ugens dage kl. 10-22. Ophold på klubbens arealer udenfor åbningstid er
kun tilladt efter aftale med den staldansvarlige
-Rygning skal foregå udendørs, vi henviser til bænkende udenfor
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-Hunde er kun tilladt i snor og de skal være stille
-Det er ikke tilladt at klippe rideskolens ponyer/heste
-Man må ikke vaske rideskolens ponyer/heste uden at dette er aftalt med en underviser

Oprydning:
-Efterlad altid klubben, som du gerne selv vil modtage den
- Staldgangen fejes efter brug og det sammenfejede skovles i trillebøren
- Hestepærer SKAL samles op efter man har redet, uanset om det er inde eller ude, samt
opstigningsskamlerne skal fjernes fra banen
- Trillebøren med hestemøg skal tømmes i ”traktorskovlen”, som står udenfor porten til stalden
-Rytterstuen og toilet efterlades opryddet og fejet

Betaling:
- Der opkræves halvårlig kontingent særskilt i januar og juli. Det halvårlige kontingent opkræves
fuldt ud uanset, hvornår på året du bliver indmeldt i rideklubben og refunderes ikke ved
udmelding.
- Der opkræves månedligt for undervisning, opstaldning, partsaftaler, facilitetskort mv (juli er
betalingsfri, dette gælder dog ikke for opstaldning, som er til halv pris i juli måned)
-Er betalingsfristen på en opkrævning ikke overholdt, sendes der op til 2 rykkere, som indeholder
et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang. Er betalingen stadig ikke modtaget efter rykker 2 sendes
beløbet til inkasso og alle aktiviteter og medlemskab bliver omgående bragt til ophør uden
tilbagebetaling af evt. forudbetalt kontingent eller lignende. Det er først muligt, at indmelde sig i
klubben igen når hele det skyldige beløb er blevet betalt.
Sjørring Rideklub forbeholder sig retten til at nægte adgang til klubbens faciliteter, samt adgang til
opstaldede heste indtil det skyldige beløb er blevet betalt.
-Hvis man skylder penge i Rideklubben, har man ikke ret til andre ydelser (fx flere
undervisningstimer, part el. opstaldning) før det skyldige er betalt.
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-Det er ikke muligt at lave afdragsordninger eller få henstand med mindre man har en rigtig god
grund til det, så kan det aftales med kassereren.
- Det er ikke muligt for de personer, som optjener godtgørelse i klubben, at betale med endnu ikke
optjent godtgørelse.
Ind- og udmeldning:
-Indmeldelse i rideklubben, skal ske via indmeldingsblanketten, som er på tavlen i rytterstuen.
Denne udfyldes og lægges i bestyrelsens postkasse i rytterstuen.
-Udmeldelse af rideklubben, skal ske via mail til sjrk7700@gmail.com inden den 15. i indeværende
måned med udmeldelse til den 1. i måneden efter. Såfremt udmeldelsen modtages efter den 15.
eller efter den 15. i indeværende måned hedder udmeldelsesfristen løbende måned + næste
måned.
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