Opstramning og indskærpelse af regler på HER
Kære Medlem, Elev og Opstalder på HER
Der er sket rigtigt meget på HER de sidste par år - det er en fornøjelse at opleve en stigning i aktivitet, 100%
fyldt stald og ydermere at vi igen kan afholde stævner!
Dette kræver desværre også en meget kraftig løftet pegefinger!
På HER har vi det meget frit, også sammenlignet med andre opstaldningssteder.
Vi må desværre erkende at det, ind i mellem, halter med disciplinen hos enkelte - bl.a. omkring oprydning i
stald (trillebører o.l. der bliver glemt) samt opsamling af klatter efter man har reddet på banerne.
Vi har brugt rigtigt, rigtigt mange penge på at renovere vores baner de seneste to år - og banerne kan
ganske enkelt ikke holde til at vi ikke behandler dem rigtigt - derfor er vi tvunget til at ændre adfærd.
Som ansvarlig Bestyrelse og Ledelse er vi tvunget til at stramme kraftigt op på konsekvenserne overfor dem
der ikke rydder op på banen efter sig!
Fremover får det derfor en konsekvens hvis man ikke samler klatter op efter sig efter endt ridning (dette
gælder såvel ude som inde)



Hvis det konstateres at man ikke har samlet klatter vil dette medfører en ekstra opkrævning på
regningen på kr. 100 den efterfølgende måned.
I gentagelsestilfælde tager vi i Bestyrelsen en samtale med rytteren ift. hvad vi skal gøre for at
afhjælpe situationen, så kan vi sammen drøfte om det handler om en evt. time out fra faciliteten
eller lign.

Dette kan virke voldsomt - men vi huser op imod 60 heste på HER, og hvis vi ikke sammen kan overholde
simple regler så kan HER ganske enkelt ikke fungere.
Hvis man skal være medlem/opstalder på HER, så skal man ganske enkelt overholde reglerne.
Vi forbeholder os samtidig retten til at tage en personlig snak hvis der er regelbrud på øvrige områder såsom oprydning i stald, på groomingpladser og i laden.
Påbud om ekstra regning, og evt. samtale, kommer fra den daglige ledelse (Kristina) eller et af
medlemmerne af Bestyrelsen.
Ovenstående træder i kraft 05. juni 2021
Har i spørgsmål til ovenstående er i velkomne til at kontakte os
Med venlig hilsen
Den daglige ledelse & Bestyrelsen i Herning Rideklub

