Välkommen till MRF
Medlemsavgift 2020
Senior 375 kr, Junior 325 kr (18 år)
OBS! Du måste lösa medlemsavgift innan du kan ansöka om Ryttarlicens via TDB.
Anläggningsavgift 2020
Helår 2 200,- (1 300,-)
Halvår 1 300,- (900,-)
Tänk på att ha timmar kvar till hösten om du väljer att betala för ett halvår.
Periodkort 950,- (700,-)
Jan-april, maj-aug, sept-dec.
Tänk på att ha timmar kvar till kommande perioder om du väljer att betala för en
period.
Vid flera anläggningskort i samma familj betalar resterande familjemedlemmar 50%
av anläggningsavgiften.
De anläggningskortsinnehavare som betalar 50% av anläggningsavgiften får
naturligtvis dra av 50% inarbetad tid dvs 20,- per timme.
Träningskort
500,-/termin (1/1-30/6, 1/7-31/12) för medlemmar som endast utnyttjar anläggningen
vid organiserad träning.
Enstaka tillfällen 100,- (medlemskap krävs ej) Tillfällig kod till taggsystemet fås efter
inbetalning av avgiften.
Gäller för utomstående ekipage som deltar vid ex vis gästträningar.
Gäller även utomstående som vid enstaka tillfällen vill utnyttja anläggningen men inte
lösa anläggningskort.
(Gäller ex vis när någon vill socialträna sin unghäst, genomföra provridning vid
försäljning etc.)
Man har som medlem möjlighet att under 2020 arbeta av tid som omvandlas till
pengar till 2021 års anläggningsavgift.
Man kan på ett helårskort max arbeta av 30 h, på ett halvårskort 15 timmar och på ett
periodkort 10 timmar. Då blir maxavgiften det som anges inom (parentes) ovan.
Nya medlemmar som föregående år inte haft anläggningskort kommer att betala
följande avgifter första året:
Helår 1 300,Halvår 900,Period (jan-april, maj-aug, sept-dec) 700,Alla avgifter löses per kalenderår
Kontakta Åsa Eliasson via mail om ni har några frågor angående
anläggningsavgifter. asa@invico.se

Anläggningskorten är personliga och måste betalas innan ni utnyttjar vår
anläggning. Betala in på vårt bankgironummer. Skriv tydligt vad det avser, samt
namn, adress, personnummer och telefonnummer.
Ni måste ange hela personnumret, alla tio siffrorna. Det gäller gamla som unga. Det är
ett krav från Riksidrottsförbundet/Idrott on Line. Behövs bl.a. för att från och med
2010 ska vi registrera alla aktiviteter i Idrott on Line och det kan vi inte göra utan hela
personnumret. Även för att få tidningen Häst och Ryttare krävs det hela personnumret.
Vi vill gärna också ha in er e-mailadress för att kunna nå ut med information till så
många som möjligt så fort som möjligt.
Får inte all information plats när ni betalar via nätet så skicka gärna ett mail till Eva
med uppgifterna.ec.wilhelmsson@telia.com
Taggsystem
Inpassage till ridhuset sker via tagg. Har du anläggningskort men inte löst ut nån tagg
kan du göra detta mot en depositionsavgift på 100,- ska taggen skickas till dig kostar
det 110,-.
Sätt antingen in pengarna på klubbens BG eller swisha till Eva Wilhelmsson, se info
ovan. Ska taggen skickas kommer den via post ett par dagar efter betalning. Ska den
överlämnas personligen sker det via överenskommelse med Åsa Eliasson
0703831298.
Instruktion för in- och utpassage.
•Aktivera dörröppning med taggen vid inpassage
•Stäng dörren efter er OBS!
•Öppna dörren från insidan via knappen med en NYCKEL på vid utpassage
•Stäng dörren efter er
OBS! Dörren ska vara stängd under den tid ni är i ridhuset och rider. Dels för
att inga obehöriga ska komma in och dels för att, framförallt vintertid, inte få så
stor luftgenomströmning då vi inte har samma möjlighet att vattna vintertid.
Övriga dörrar är låsta, nyckel till dessa kan tas ut mot depositionsavgift på 100,Kontakta Eva Borgström 0760 220 214
Krånglar passagesystemet? Hör av dig till Åsa Eliasson 0703 831 298
Stickprovskontroller kommer att genomföras kontinuerligt under terminen, ridande utan
erlagd anläggningsavgift kommer då att avvisas!
OBS! Släpp inte in andra ridande i ridhuset på din ”tagg” – den är personlig!
Missbrukas taggen stängs den av, te x om det framkommer att man släpper in
obehöriga, taggen aktiveras igen då missbruket är utrett.
----------------------------------------------------------

Träningar
Vi bedriver träningar i markarbete, hoppning och körning. Se hemsidan för
kontaktinfo till de olika tränarna om du är intresserad av att vara med.
För att få vara med och träna krävs antingen att man har anläggningskort, träningskort
eller så kostar träningarna 100 kr extra per gång utöver det träningen kostar.
Ungdomssektionen
Till ungdomssektionen är ALLA medlemmar mellan 0-25 år välkomna. Håll utkik på
hemsidan om när de har möten och andra aktiviteter för Er att delta i.
Löshoppning
Ska ni löshoppa meddelas detta i gästboken senast torsdag kl. 18.00. Banan ska
sladdas av den som löshoppar sist!
Fri hopptid
På lördagar kl. 10.00-13.00 har de som vill hoppa företräde. Likt löshoppningen
meddelas detta i gästboken senast torsdag kl. 18.00. Se detaljerad info om detta på
hemsidan.
Egna tränare
Är inte tillåtet på den fria ridtiden. Vill man ta med egen tränare bokas anläggningen
enligt prislista som finns på hemsidan.
Lösa hästar i ridhuset
är inte tillåtet. Underlaget tål inte detta under den period då vi inte har bevattningen
igång och kan hålla underlaget på den fukthalt som erfordras för att det ska hålla för
den påfrestningen.
Så här fungerar det att vara på anläggningen…
Hur många får vi vara i ridhuset?
- Max antal vid fri ridning i hela ridhuset 12 st.
Eftersom ridhuset numera är så stort så är longering, tömkörning och hoppning (se
speciella regler) tillåten då det är fri ridning i hela ridhuset, men vi pratar med
varandra och kommer överens om var det är lämpligt att vara om t ex om vi vill
longera, det är dock inte lämpligt att longera om vi är fler än 6 st i ridhuset
- Max antal vid fri ridning i halva ridhuset 6 st (endast markarbete)
- Max antal vid fri ridning 1/3 av ridhuset 4 st (endast markarbete)
Regler om vi vill hoppa på den fria ridningen
- Hoppar gör vi endast då det är max 6 ekipage i ridhuset, blir det fler avstår vi från
att hoppa, då det blir trångt om utrymme.
- Bomövningar på marken är OK.
- Hoppning får ta max halva ridhuset.
- Placeringen av hinder ska varieras för att spara underlaget
- Använd inte tävlingsbommarna som ligger på vagnen. Träningsbommarna finns på
väggen utanför ingången till ridhuset
- Hinder skall bäras tillbaka där de togs, hinderstöden skall sättas in ordentligt. Gäller
både inne och ute.

Tänk på detta för att göra den enskilda ridningen säker, smidig och trevlig för
alla:
- Tränsa hästen innan ni lastar ur den ur transporten och tränsa av när ni lastat in efter
ridpasset. Hästar ska (i likhet med tävlingsplatsen) vara tränsade när de befinner sig på
anläggningen, led inte era hästar i enbart grimma!
- Knacka innan du går in i ridhuset, meddela också innan du går ut.
- Högerregel gäller - Spåret har företräde framför volter, diagonaler och dylikt.
- Högst gångart har tillträde till spåret. Skritta ej på spåret.
- Halt görs mitt i volten
- All ridning sker med godkänd hjälm på huvudet samt säkerhetsväst vid all form av
hoppning (så fort en bom är inblandad som ligger ovanför mark) för de ryttare som är
under 18 år
- Led INTE hästar inne i ridhuset (pga. säkerhets- och utrymmesskäl)
- Städa undan efter er på läktaren innan ni lämnar anläggningen
- Släck på utebanan om du är sist därifrån.
- Hundar ska vara kopplade på området
Är ni och rider på den fria rid tiden samtidigt som det hålls organiserade träningar så
rider ni på den GAMLA delen, träningarna hålls i den NYA delen av ridhuset, det
underlättar bl.a vid in- och utpassage för er som är där för fri ridning.
Tränaren ansvarar för att dennes elever håller sig inom tilldelad yta i ridhuset,
halva ridhuset vid markarbete och 2/3-delar vid hoppning.
Mocking
Mocka efter era hästar, töm skottkärran i containern när den är full! Sopa inte ut
gödsel ur transporten på parkeringsplatsen, lägg det i skottkärran
Parkering
Vintertid är det fler bilar och transporter som rör sig nere på anläggningen, kolla på
hemsidan och anslagstavlan i ridhuset hur vi parkerar våra fordon bäst för att så
många som möjligt ska på plats
OBS! Kontrollera hemsidan ang ridtider i ridhuset innan du åker ner till banan.
Kalendern och gästboken uppdateras kontinuerligt
Ändrade/uteblivna träningar/aktiviteter meddelas i gästboken så snart som möjligt.
Vill ni komma i kontakt med någon i styrelse eller kommittéer se aktuell info på
hemsidan.

Vill ni hjälpa till på anläggningen?
Arbetskort
Alla som vill arbeta av sin tid för att få billigare anläggningskort nästkommande år
erhåller ett arbetskort som ska signeras vid varje tillfälle man är på anläggningen och
hjälper till, dessa lämnas in vid årets slut.

Städning
Ett sätt att arbeta av timmar är att hjälpa till att städa på anläggningen. Städningen ger
2 timmar. Skriv upp er på listan i cafeterian de veckor ni vill städa. Extranyckel finns
att låna. Kontakta Åsa om du behöver den. 0703 831298.
Arbetsdagar
Under året arrangeras ett antal arbetsdagar på anläggningen, det kan röra sig om
målning, snickeriarbete, städa och fixa på anläggningen mm. Den tid ni lägger här har
ni också tillgodo på anläggningsavgiften
Pay & Jump och tävlingar
Vi behöver hjälp av medlemmarna som funktionärer vid våra tävlingar och pay &
jumper. Det gäller banpersonal, cafeteriapersonal, personal till domartorn och
sekretariat mm. Anmäl er på listor som kommer upp i god tid innan aktiviteten är.
Harvning
Vill ni hjälpa till med harvningen av våra banor? Kontakta Maria Leinvall för
genomgång av 4-hjulingen, då ni harvat signerar ni listan som sitter på väggen i
förrådet. Även detta är tid man arbetar av för anläggningsavgiften. (Två harvningar
inne eller alla tre banorna ute ger 1 timme)

