torsdag 10 november 2016

Beslut
Regler för träning på Trossnäs fältrittklubbs anläggning

Dressyrbanorna samt hoppbanan vid Trossnäs fält.
Terrängbanan vid Trossnäs mo, grustaget.
För bokning och alla andra frågor kontakta trossnasfrk@live.se.
Anläggningsavgift ska betalas i samband med varje användning av banorna.
Medlemmar i klubben som förbinder sig att göra minst fyra arbetsdagar om minst fyra
timmar vardera i samband med klubbens tävlingar, betalar endast 500 kr för all
användning av anläggningen under hela året.
Regler för träning på dressyrbanorna
Vid enskild träning ska anläggningsavgift betalas.
All ridning för tränare kräver godkännande av styrelsen i förväg. Kontakt ska tas via
trossnasfrk@live.se.
Lämna banorna i sådant skick du själv vill finna dem i, glöm inte att mocka efter din häst!
Regler för träning på hoppbanan
Vid enskild träning ska anläggningsavgift betalas.
All ridning för tränare kräver godkännande av styrelsen i förväg. Kontakt ska tas via
trossnasfrk@live.se.
All användning av hindermaterial måste ske på sådant sätt att slitage undviks. Hinder
skall plockas in i hinderboden efter träning. Inga bommar får ligga kvar på marken.
Lämna banorna i sådant skick du själv vill finna dem i, glöm inte att mocka efter din häst!

Regler för träning på terrängbanan
För din egen säkerhets skull:
Säkerhetsväst är obligatoriskt vid all sorts ridning på banan, självklart även godkänd
ridhjälm. All ridning sker dock på egen risk, se över ditt försäkringsskydd.
Enskild träning på terrängbanan är förbjuden!
Trossnäs fältrittklubb anordnar träningar på terrängbanan för Björn Palm under hela
säsongen. Gruppträningar för alla från nybörjare till avancerade ekipage annonseras i
klubbens Facebook-grupp. Privatträningar kan bokas direkt med Björn Palm. Utöver
tränarkostnad tillkommer alltid anläggningsavgift.
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All annan träning på Trossnäs terrängbana kräver godkännande av styrelsen i förväg.
Kontakt ska tas via trossnasfrk@live.se. Namn på ansvarig gästtränare och tidpunkt
måste meddelas i god tid innan ridning.
Gruppträningar med gästtränare ska vara öppna för alla intresserade och annonseras i
klubbens Facebook-grupp. Utöver tränarkostnad tillkommer alltid anläggningsavgift.
Om gästträningen är för en begränsad grupp så är den en privatträning och tränaren ska
betala en avgift till klubben på 100 kr per ekipage.
Den ansvariga gästtränaren:
- ska vara en av SvRF godkänd fälttävlanstränare på lägst C-nivå
- ska leda träningen från marken, utan häst.
- ska ha god kunskap om terrängbanan
- ska informera deltagarna om bl.a. anläggningsavgiften
- ska efter träningen meddela trossnasfrk@live.se namn på samtliga som tränat.
Erfarna ryttare som önskar träna oerfarna hästar på de enklaste hindren, rida igenom
vattenhindret mm. kan få godkännande att göra det om en hästvan vuxen medhjälpare
finns med på marken utan häst. Kontakt för godkännande ska tas via
trossnasfrk@live.se. Namn på ryttare, medhjälpare och tidpunkt måste då meddelas i
god tid innan ridning.
Även annan ridning på terrängbanan kan godkännas, kontakta styrelsen via
trossnasfrk@live.se i god tid innan för att få besked.
Rid väl med säkerhet som högsta prioritet!
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