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Tävlings- och träningsryttare
Du och din häst/ponny är hjärtligt välkommen in i vår gemenskap på Sundsvalls Fältrittklubb.
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten för våra ryttare med egen
häst/ponny. I samarbete med dig kan vi tillsammans nå målen, från motionsryttare till
tävlingsryttare på elitnivå.
De ekipage som tillhör Sundsvalls Fältrittklubb är de som:
-

Under året löser tävlingslicens för SFRK. Gäller alla typer av licenser.

-

Regelbundet tränar för vecko – och/eller månadstränare på vår anläggning oavsett om
du är tävlar eller inte. Gäller även de som tränar med egna anlitade tränare om detta
sker med återkommande regelbundenhet.

Sundsvalls Fältrittklubb satsar på träning och aktiviteter för alla. Hos oss ges du
träningsmöjligheter för föreningens egna duktiga tränare och instruktörer samt för våra
professionella externa tränare i både hoppning och dressyr som regelbundet besöker oss.
Tävlingsryttare som representerar Sundsvalls Fältrittklubb löser sin tävlingslicens direkt i
tävlingsdatabasen (TDB). Se policy 602 Tävlingslicens för mer information.
Som aktiv tävlingsryttare har du förmånen att få din licensavgift återbetald av klubben om du
under året genomför minst tre tävlingar på regionalnivå LB eller högre (utanför klubben)
samt hjälper till motsvarande två heldagar fördelat vid minst tre olika hemmatävlingar.
Du ges möjlighet att delta i Lagtävling.
Som tränings – och tävlingsryttare förväntas du göra arbetsinsats för klubben i form
av:
- Vara aktiv funktionär vid våra hemmatävlingar under hela tävlingsåret samt delta på de
övriga aktiviteter som föreningen arrangerar.
- Ordna hederspriser till tävling.
- Bidra med arbetsinsats som gynnar föreningen exempelvis bakning, lottförsäljning, kontakt
med sponsorer etc.
Som föreningens ekipage representerar du inte bara dig själv utan är även föreningen ansikte
utåt varje gång du tävlar i dess namn. Du är viktig reklam för föreningen och
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tävlingssektionen är stolta över alla sina ekipage. Som föreningens representant och
ridsportens representant är det viktigt att tänkt på ditt uppförande på tävlingsplatsen och
tävlingsbanan.

