Medlems- och anläggningsavgift 2018

Medlemsavgift fr o m 2018 425:-/år
Tävlingslicens godkänns när medlemsavgiften är inbetald.
Stödmedlem 150:-/år
Alla avgifter inbetalas på bg 654-9562.
Ange namn, födelsedatum, adress samt mail-adress.
Munka Ljungby Ridklubb är en ideell förening och är beroende av medlemmarnas ideella insatser
som funktionärer vid våra arrangemang samt för skötsel av anläggningen. Vår tävlingsverksamhet
bidrar till stor del till finansieringen av vår ridanläggning.
För att stimulera och uppmuntra våra ryttare och funktionärer har vi erbjudande som är kopplade
till viss arbetsplikt.
Anläggningsförmån
Medlemskap och anläggningskort krävs innan du utnyttjar våra ridhus/ridbanor.
För ryttare som löser anläggningskort erbjuder vi följande:
1. 1000:- i anläggningsavgift arbetsinsats 50 timmar
2. 2500:- i anläggningsavgift arbetsinsats 30 timmar
3. 5000:- i anläggningsavgift arbetsinsats 0 timmar
4. Medryttare till ponny/häst som ägs av medlem med anläggningskort betalar 500:-/år och har 50
timmars arbetsplikt. Medryttare måste vara medlem.
5. Icke-medlemmar som deltar i av klubben organiserade träningar betalar 100:-/gång i
medlems/anläggningsavgift.
6. Den som vid årets slut inte uppfyllt sin arbetsplikt ska betala resterande belopp i proportion till
antalet timmar som fattas motsvarande kostnaden för anläggningskort utan arbetsplikt.
7. Om du utöver din arbetsplikt utför ytterligare 20 timmars arbete erhåller du fria startavgifter på
våra tävlingar för dina egna hästar.
Obs! Ev veterinäravgift betalas alltid.
För att kunna utnyttja gratis startavgift är det obligatoriskt att delta vid banbyggnad samt
förutsätter att du är medlem och tävlar för klubben.
8. I de fall någon person – medlem eller icke-medlem – ertappas upprepade gånger utan giltigt
anläggningskort debiteras ytterligare en årsavgift.

9. Styrelsen har rätt att besluta om en högre avgift för den som yrkesmässigt utnyttjar
anläggningen.
Ryttarförmån
Som ryttare med tävlingslicens för MRK erbjuder vi följande:
Vid 30 timmars arbete per år: Fria startavgifter på våra tävlingar.
För att kunna utnyttja gratis startavgift är det obligatoriskt att delta vid banbyggnad samt
förutsätter att du är medlem och tävlar för klubben.

Välkommen till Munka Ljungby Ridklubb!
Hälsar styrelsen
E-post: tavlingssektionen@munkaljungbyridklubb.se

