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Karlstads Ridklubb
Kvalitetsmärkt ridskola, tävling, uppstallning
Ideell förening, grundad 1945

Vision: Karlstads Ridklubbs anläggning är en naturlig samlingsplats då klubbens medlemmar med egen häst
ska delta i organiserad träning. Medlemmar med egen häst känner en glädje och vilja att utvecklas inom
Svenska Ridsportförbundets discipliner.


Tränare som är verksamma vid Karlstads Ridklubb ska vara registrerade för F-skatt och ha egen
ansvarsförsäkring. De ska vara väl förtrogna med Svenska Ridsportförbundets normer för god
ridning och hästhantering. En förteckning över aktuella tränare finns på krk.se. Vid annan tränare
kontaktas verksamhetschefen.



För tränare som inte har direkt anknytning till vår anläggning (t.ex. uppstallad eller anställd) ska en
av träningsdeltagarna utses som kontaktperson för träningen. Denna kontaktperson ansvarar för
att rätt träningsmaterial används och plockas undan samt att manegebokningen blir rätt
genomförd. Kontaktpersonen ansvarar också för att informera deltagare som inte är uppstallade att
och hur manegehyra ska betalas, samt lämnar deltagarlista med kontaktuppgifter till kansliet.



För att delta i träning på Karlstads Ridklubbs anläggning krävs att man är medlem i klubben.
Undantag görs vid tillfällen då A/B-tränare eller väl meriterade ryttare (t.ex. på landslagsnivå) håller
träningar vid vår anläggning eller vid träningstillfällen i Ridsportförbundets regi.



Bokning av ridbanor för träning ska ske inför varje enskilt tillfälle i samråd med verksamhetschef
eller den som denne utser, för kontaktuppgifter se manegeschema på krk.se. Bokning ska ske i god
tid före träningstillfället. Detta för att undvika att verksamheter kolliderar eller att ridhusets lediga
tider blir allt för hårt inskränkta. I första hand förläggs träningar till tider då ridhuset är helt ledigt
och inte på hopp- och dressyrtider. För information om manegebokning mm, se manegeschema på
krk.se.



Vid all träning ska godkänd hjälm användas och för ryttare tom 18 år är säkerhetsväst obligatorisk
vid hoppning.



För aktivitet eller träning som i huvudsak vänder sig till icke medlemmar ska verksamhetschef
kontaktas för att hyra anläggningen.

Karlstads Ridklubb
Bråtebäcken 210
656 39 Karlstad

www.krk.se
054-224 42 80
ridskolan@krk.se
Org nr 873200-1204

Verksamhetschef
Anna Bengtner
070-383 12 33
annabengtner83@gmail.com

