Reviderad 180801

Leksands
Ridklubb
Att vara medlem i LRK

Reviderad 180801

Innehållsförteckning

1

Inledning

1

2

Förmåner

1

2.1

Medlemstidningen Häst & Ryttare

1

2.2

Olycksfallsförsäkring

1

2.3

Delta i aktiviteter

1

2.4

Nyttja anläggningen

2

2.5

Hyra hela eller delar av anläggningen

2

2.6

Tävlingslicens

2

2.7

Anmälningsavgift för lag

2

2.8

Subventionerade startavgifter på hemmatävlingar

2

3

Åtaganden

2

3.1

Säljaktiviteter

2

3.2

Arrangemang

3

3.3

Stalljour

3

4

Värdegrund

3

4.1

Leksands Ridklubbs värdegrund

3

5

Vision

4

Reviderad 180801
Sida 1(4)

1

Inledning

Leksands Ridklubb är en ideell förening som med hjälp av sina medlemmar drivits sedan
1967. Klubben äger själv sin anläggning och hästarna. Klubben driver både verksamhet för
ryttare med egen häst samt ridskoleverksamhet. Av Dalarnas 42 ridklubbar är det 24 st som
driver ridskola.
Att vara medlem i LRK skapar samhörighet och ger många vänner med ett gemensamt
intresse.
Med medlemskapet följer ett antal förmåner samt ett antag åtaganden.

2

Förmåner

2.1

Medlemstidningen Häst & Ryttare

Som medlem i LRK får Du medlemstidningen Häst & Ryttare. Tidningen ingår i
medlemsavgiften och kommer direkt hem till brevlådan.
Förutom aktuell information från förbundet kan du läsa om allt möjligt som är av intresse för
den hästintresserade, som olika grenar, tävlingstips, ryttarprofiler, hästskötsel och mycket
mer.

2.2

Olycksfallsförsäkring

Som medlem i LRK omfattas du av Folksams olycksfallsförsäkring för medlemmar i Svenska
Ridsportförbundet. Försäkringen gäller först när du betalt medlemsavgiften.
Försäkringen gäller vid föreningens aktiviteter, på aktiviteter anordnade av andra klubbar
kopplade till Svenska Ridsportförbundet samt till och från aktiviteter anordnade av föreningar
som är anslutna till SvRF.
Försäkringen gäller även vid enskild ridning.

2.3

Delta i aktiviteter

LRK arrangerar varje år ett stort antal aktiviteter, somliga avgiftsfria och andra
avgiftsbelagda. Här har man som medlem möjlighet att delta.
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2.4

Nyttja anläggningen

LRK erbjuder medlemmarna att köpa anläggningskort och därmed få möjlighet att nyttja
klubbens ridytor när dessa inte är uppbokade av aktiviteter. Till ridytorna räknas våra 2
ridhus, utebanor samt terrängbanan. Olika former av anläggningskort finns.

2.5

Hyra hela eller delar av anläggningen

Som medlem har man möjlighet att hyra hela eller delar av anläggningen till subventionerat
pris.

2.6

Tävlingslicens

LRK har möjlighet att utbilda för, samt utfärda tävlingslicens till sina medlemmar.

2.7

Anmälningsavgift för lag

LRK står för anmälningsavgiften för de lag som representerar klubben, under förutsättning att
laget fullföljer serien.

2.8

Subventionerade startavgifter på hemmatävlingar

Medlemmar som ställer upp i, och representerar klubben i tävlingar arrangerade av LRK
erbjuds subventionerad startavgift.

3

Åtaganden

3.1

Säljaktiviteter

För att kunna hålla ridpriserna nere krävs det att klubben anordnar tre säljaktiviteter varje år.
Här medverkar alla ridskoleelever. Medlemmar som inte rider på ridskolan uppmanas att
hjälpa till då pengarna även används till att hålla vår anläggning i gott skick.
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3.2

Arrangemang

Att arrangera tävlingar är en självklar del av LRK´s verksamhet. Det ger inte bara våra
medlemmar möjligheten att vara delaktiva i spännande tävlingsarrangemang utan det är också
ett villkor för att få utfärda tävlingslicenser till våra medlemmar.
För att kunna genomföra en tävling krävs det en hel del funktionärer av skiftande slag. Allt
från parkeringsvakter, cafeteriapersonal, banfunktionärer, sekretariat och domare.
Det behövs även diverse arbetsdagar för att hålla anläggningen i gott skick inför tävlingar och
andra arrangemang.
Alla aktiva medlemmar tilldelas därför varje termin en syssla på 1 arrangemang för
ridskoleelever och anläggningskortsinnehavare samt 2 arrangemang för licenserade LRKryttare. Vid förhinder ordnar respektive medlem själv med byten varefter detta byte meddelas
den ansvarige för arrangemanget.
Man får givetvis vara med så många gånger man vill! Att hjälpa till som funktionär på tävling
är ett väldigt bra sätt att lära sig mer, träffa fler och se vår fantastiska anläggning från sin allra
bästa sida!

3.3

Stalljour

På vardagar sköter personalen det mesta vad gäller klubbens ridskolehästar och anläggningen.
På helger delar ridskolans elever på detta ansvar genom att ha stalljour. Om man inte kan
komma på något av sina tilldelade datum så ordnar man själv med att byta med likvärdig elev.
Bytet skall meddelas till ridskolan och bör ske i god tid.
Det är av största vikt att man kommer till stalljouren.
De yngsta eleverna har inte stalljour. De tilldelas istället andra uppgifter.

4

Värdegrund

4.1

Leksands Ridklubbs värdegrund

I Leksands Ridklubb är alla medlemmar och besökare välkomna. Vi har en öppen
föreningsverksamhet där medlemmarna påverkar verksamheten. Vi värnar om goda attityder
och värderingar i förhållande till både människor och djur. Vi arbetar för att föreningen och
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medlemmarna skall utvecklas i en glädjefylld gemenskap. Vi värnar om mångfald och i vår
förening har alla lika värde.
Som medlem i Leksands Ridklubb engagerar jag mig för föreningens och medlemmarnas
bästa genom att jag;





Uppträder trevligt och sportsligt både på vår anläggning, på andra anläggningar och
tävlingsplatser. Jag ser och hälsar på mina medmänniskor och använder ett vårdat
språk mot både människor och djur. Jag stöttar andra i med- och motgångar, även
dem som kommer från andra klubbar. När jag utövar ridsport eller befinner mig på
klubbens anläggning röker jag inte och jag dricker inte alkohol eller brukar narkotika.
Tar en aktiv del i ansvaret för skötseln av anläggningen och verksamheten. Jag
bidrar efter bästa förmåga vid aktiviteter som vi anordnar och vårdar vår anläggning
på bästa sätt.

Jag är själv ansvarig för att jag följer vår värdegrund och jag säger ifrån om den inte följs.
Genom att leva efter värdegrunden utvecklas jag som både person och ryttare och jag bidrar
till vår trivsel och gemenskap. Jag är en förebild för andra och en god representant för
klubben.

5

Vision

Leksands Ridklubbs vision är att bli;

Sveriges gladaste klubb, med Dalarnas bästa anläggning där alla
ges möjligheten till utveckling!

