Ryttaravtal med Kungsbacka Ridklubb 2022
Avtal har träffats mellan Kungsbacka Ridklubb, nedan kallad KRK och
Namn på ryttaren: __________________________________________
Ryttaren kommer att tävla för Kungsbacka Ridklubb och därmed representera klubben under 2022. Avtalet
löper från och med påskriftdatum nedan till och med 2022-12-31, dvs innevarande kalenderår.
Ryttarens åtagande:
-Att vid alla tävlingar följa Ridsportförbundets regler enligt gällande tävlingsreglemente och uppträda i enlighet
med god horsemanship och KRKs föreningspolicy som har ledorden: välkomnande, öppna sinnen och rena
händer.
-Att representera Kungsbacka RK så fördelaktigt som möjligt sett ur klubbens perspektiv, dvs uppträdande mot
hästen, mot funktionärer samt andra tävlande.
-att vara behjälplig vid Kungsbacka RKs egna tävlingar eller evenemang, antingen själv eller via ombud.
* För hopp ekipage häst gäller minst 34 timmar.
* För dressyr häst och ponny plus hopp ponny gäller minst 18 timmar.
- Att det är varje ryttares ansvar att tävlingsansvarig blir informerad om dina antal arbetade timmar för
aktiviteten och hålla koll på hur många timmar man gjort. Det går bra att mejla tävlingsansvarig
caroline.claesson@kungsbackaridklubb dina timmar om du inte kontaktat henne personligen under tävlingen.
- Att i samband med lagtävling följa lagledarens anvisningar.
- Att återbetala nyttjade rabatter om antal timmar för din disciplin inte är uppfyllda.
Klubbens erbjudande:
-Att rabattera startavgiften med 50% av respektive klassavgift för tävlingar på hemmaplan.
Hela avgiften betalas in och sedan regleras det genom en utbetalning. Du måste själv tala om i sekretariatet vid
respektive tävling att du har Ryttaravtal. Erbjudandet gäller för 2 hästar per tävlingsdag.
-Att Kungsbacka RK bekostar en träning med utsedd tränare av klubben under en Kick off eller liknande
arrangemang.
-Att kostnadsfritt rida i manegen vid deltagande av KRK arrangerade träningar och andra aktiviteter
arrangerade av KRK.
Ort, Datum__________________________Tel nr___________________________________
___________________________________E-post___________________________________
Ryttare/målsman för ryttare under 18 år Underskrift: ___________________________________
Ovanstående godkännes Gren:
Hoppning Dressyr Ponny
Häst (ringa in)

____________________________________
Caroline Claeson/Tävlingsansvarig KRK

