ERBJUDANDA/AVTAL OM ANLÄGGNINGSFÖRMÅN 2021
Ska undertecknas av målsman för ryttare under 18 år
Alternativ 1–2 gäller för medlemmar/licensierade ryttare hos LjRK som löser anläggningskort med arbetsplikt
1.

2.

Anläggningskort med arbetsplikt
Enskild medlem:
a.
b.
Familjekort:
c.
d.

500:- + 30 timmars arbete per år
500:- + 20 timmars arbete per halvår.
700:- + 60 timmars arbete per år
700:- + 40 timmars arbete per halvår.

Anläggningskort ”TRÄNING” med arbetsplikt*
Enskild medlem:
a.
300:- + 15 timmars arbete per år
b.
300:- + 10 timmars arbete per halvår

Alternativ 3–6 gäller för medlemmar/licensierade ryttare hos LjRK som löser anläggningskort utan
arbetsplikt
3.

Anläggningskort utan arbetsplikt
Enskild medlem:
a.
b.
Familjekort:
c.
d.

3 000:- per år
1 500:- per halvår.
4 500:- per år
2 250:- per halvår.

4.

Anläggningskort ”TRÄNING” utan arbetsplikt*
Enskild medlem:
a.
1 500:- per år
b.
1 000:- per halvår

5.

Dagkort (max 4 ggr/år) Medlemskap krävs inte. Betalning till bankgiro 343-2267 eller Swish 1235202015.
Märk inbetalning med namn och ”Dagkort ”
100:- per gång

6.

Anläggningskort för ryttare med medlemskap/licens hos annan klubb
Enskild medlem
a.
5 000:- per år
b.
3 200:- per halvår.
Familjekort:
c.
7 500:- per år
d.
4 800:- per halvår.

*Anläggningskort ”TRÄNING” gäller endast vid instruktörsledda träningar anordnade i LjRK´s regi. Ingen egen
ridning eller löshoppning i ridhusen är tillåtna.
Härmed förbinder sig undertecknad att i samband med klubbens, av SvRF sanktionerade tävlingar,
arbeta ideellt, under innevarande kalenderår, de antal timmar för den typ av valda anläggningskort. Vid otillåtet
utnyttjande av anläggningen eller ej uppfylld arbetsplikt förbehåller sig klubben rätten att fakturera full
anläggningsavgift.

Ange vilken typ av anläggningskort du valt, nummer ………….

……………………………………………………
Ryttare

Personnummer

……………………………………………………
Adress

Epost

…………………………………………………....
Telefon

………………………………………………...
OBS! Fyll i datum för undertecknade

…………………………………………………….
Underskrift

…………………………………………………...
Postnummer/Ort

……………………………………………………

Datum

……………………………………………………

Undertecknad blankett lämnas i brevlådan
utanför kansliet alternativt mailas till:

kansli@ljungbyridklubb.org.se
LjRK fakturerar anläggningsavgiften.
Du ansvarar för att detta avtal är inlämnat till
LjRK innan användning av anläggningen sker.

