Policyer inom SFRK

Policy nr: 402

Hänvisning:

Datum: 2013-01-22

Styrelsebeslut:

Skapad av: Anette Lundqvist Lyxell

Allmänt möte: (datum)

Övrigt:

Abonnemang och ridavgifter
Aktuella avgifter publiceras på Sundsvalls Fältrittklubbs hemsida www.sfrk.net
Som medlem är du olycksfallsförsäkrad genom Folksams Idrottsförsäkring. Som medlem får du också
den nya medlemstidningen "Häst & Ryttare". Kontakta kansliet för anmälan som medlem.
Om du rider en häst som är uppstallad på anläggningen, måste du vara medlem i klubben. Detta gäller
också om du rider på anläggningen med en häst som inte är uppstallad på SFRK. Då ska hästens ägare
ha löst anläggningsavgift.
Medlems- och anläggningsbrevet innehåller viktig information och skickas till medlemmarna.
Lämna din mailadress på kansli@sfrk.net så registrerar vi den och nästa gång du får en faktura ifrån
oss kommer den som e-faktura. Då slipper du den administrativa avgiften.

Anläggningsavgift
Är din häst uppstallad utanför anläggningen ska du betala Anläggningsavgift. Anläggningsavgiften
inkluderar hela familjen och ger dig rätt att använda ridhus och ridplan (inklusive hindermaterial) –
när det är ledigt (d.v.s. att ridskolan inte är där eller att det pågår träning genom tävlingssektionen) se
hemsidan www.sfrk.net för aktuellt schema. OBS! Använder du hindermaterial måste du bära undan
efter dig. Du måste självklart vara medlem hos oss för att få använda anläggningen.

Avboka ridlektion eller boka igenridning
Kan du inte rida - avboka din tid till kansliet eller till stallet. Vardagar före kl. 16.00 till
ridskolan@sfrk.net eller kansli@sfrk.net, eller hos stallvärdinnan telefon 060-53 68 56.
När du avbokar din ridtid har du förmånen som medlem att få rida igen det tillfället i en likvärdig
grupp om du har ett giltigt skäl (sjukdom, resa, arbete/studier, oförutsedda händelser) - i mån av plats
och hästtillgång. Avbokad tid som avser teorilektion kan ej ridas igen, däremot kan du ta igen din
teorilektion på någon annan teorilektion. Du får rida igen under pågående och nästkommande termin.
Vi är tacksamma om du avbokar i god tid. Det ger andra elever en chans att kunna rida igen, vilket
gynnar alla. För att få rida igen måste en avbokning ha skett.
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Förfrågan om möjlighet att rida igen kan göras hos stallvärdinnan kl. 15-19, telefon 060-53 68 56

Ridläger
Sundsvalls Fältrittklubb erbjuder ridlägerveckor sommartid till medlemmarna. Även vid större helger
(påsk, jul, etc.) arrangeras i allmänhet olika typer av tävlingar för både barn och vuxna.
Vill du göra en anmäla till ett ridläger så maila till kansli@sfrk.net och du får information om kostnad
för lägret samt betalnings- och eventuella avbokningsregler.

Morgon‐ och lunchpass
Sundsvalls Fältrittklubb erbjuder även möjlighet till att rida morgon- och lunchpass.
Anmälan till morgonpass: senast måndag kl. 11:00 samma vecka till gittan@sfrk.net
Anmälan till lunchpass: senast onsdag kl. 11:00 samma vecka till tina@sfrk.net
Pris: aktuellt pris publiceras på www.sfrk.net
Alla rider på sin nivå.
Kontant betalning eller köp ett "klippkort" av oss för 10 tillfällen och betala endast för 9 tillfällen.
"Klippkortet" säljs på kansliet.

Privatlektioner
Som medlem hos Sundsvalls Fältrittklubb finns det möjlighet för dig att boka en privatlektion med
någon av våra behöriga lärare. Kontakta kansliet för mer information och bokning. Aktuella avgifter
finns på hemsidan www.sfrk.net

