Det här ska du känna till som medlem i Dagstorpsortens Ryttarförening
Om du rider på anläggningen, så måste du betala för anläggningskort och vara medlem i
föreningen. Då är du välkommen att;
- använda våra 2 stora ridhus med utmärkt underlag,
- nyttja våra utebanor på såväl grus som gräs (gräsbanan dock under begränsad tid),
- rida på vår fälttävlansbana,
- delta i föreningsledd träning i såväl hoppning som dressyr för ponny och häst,
- delta i speciella kurser och föreläsningar som vi då och då anordnar,
- efteranmäla till våra egna tävlingar utan efteranmälningsavgift.
Medlemmar i Dagstorpsortens Ryttarförening ska följa föreningens regler. Styrelsen har rätt
att utesluta medlem som inte fullgör sina åtaganden.
Även om du endast deltar i föreningsledd träning, måste du betala för anläggningskort.
Om man önskar att arbetsdagarna blir förlagda till vissa specifika tillfällen, ska man snarast
informera ansvariga om detta. Dock kan inte föreningen garantera att arbetsdagarna blir
förlagda exakt på det viset som passar den enskilda medlemmen. Om man inte kan ställa upp
på de arbetsdagar man blir kallad till, vilar det på den enskilde medlemmen att värva en annan
(vuxen) som kan ställa upp. Föreningen behöver inte förlägga arbetsdagar enbart till tävlingar,
utan dessa kan även användas i samband med ”fixardagar”. Det är mycket på en anläggning
som årligen behöver underhållas. Om man inte genomför sina arbetsdagar blir man debiterad
en straffavgift i efterhand.
När du tävlar på hemmatävlingar ska du som medlem hjälpa till att bygga banor (gäller såväl
dressyr som hoppning och fälttävlan). Kontakta tävlingsledare/funktionärsansvarig för att få
information om tid, om detta inte ligger ute på hemsidan.
Om du inte är aktiv ryttare och inte utnyttjar anläggningen kan du vara med i
supporterföreningen. Vi ser naturligtvis gärna att även supportrar hjälper till på våra tävlingar
och ”fixardagar”, men de har inga schemalagda arbetsdagar.

