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Ridklubben Uddens Plustjänster 

För en aktiv förening, med stor vision och mål att nå upp till är det viktigt med alla ideella 

krafter. För att skapa mer gemenskap och sprida kunskap bland alla klubbens medlemmar, 

såväl lektionsryttare, tävlingsryttare som privatinstallade på anläggningen har vi ett system 

som vi kallar Udden-plus.   

För vem är systemet? 

Systemet ”Udden-plus” riktar sig till alla medlemmar som är beredda att hjälpa till ideellt och 

därigenom medverka till att utveckla Udden till att vara en attraktiv samlingsplats för alla 

hästintresserade.   

Hur arbetar du in dina plus-poäng? 

Allt ideellt arbete räknas! 

Tävling  

När vi arrangerar tävlingar oavsett disciplin eller nivå behövs många funktionärer. Det finns 

arbetsuppgifter för både människor med hästvana, eller icke hästvana. Alla kan dra sitt strå till 

stacken!  Även förberedelser innan en tävling räknas till exempel iordningsställande av bana 

och inköp till kafeterian. Du anmäler dig som funktionär till Tävlingssektionen, vi e-post 

funktionar@ridklubbenudden.com 

Anläggning 

Du kan också delta vid Anläggningssektionens (AS) arbetsdagar eller projekt. Information om 

dessa publiceras i god tid på hemsidan och i föreningens Facebook-kanal. 

 

Vad är Plustjänster?  

Clinic- & föreläsning (Värde 10 poäng)  

Udden anordnar varje termin någon slags clinic eller föreläsning. Här kan du lösa ut inträde till denna.   

Tävlingsryttarförmån (Värde 20 poäng) 

Halva startavgiften tillbaka på våra egna tävlingar. Betalas åter till ditt konto vid uppvisande av kvitton 

till Tävlingssektionen. 

Startavgift klubbtävling (Värde 20 poäng) 

För dig som rider lektionshäst kan du använda dina poäng till att lösa startavgiften till en klubbtävling i 

antingen hoppning eller dressyr. 

Halvt anläggningskort (Värde 24 poäng) 

När du jobbat ihop ett halvt anläggningskort har du möjlighet att betala för andra halvan, för att 

kostnadsfritt få använda vår anläggning för enskild ridning och deltaga vid träningar.  
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Anläggningskort (Värde 48 poäng) 

Du har med ett anläggningskort möjlighet att rida på anläggningen utan att betala avgift, delta på våra 

träningar med mera. Kortet löses terminsvis.  

5-kort (Värde 45 poäng)  

Ett 5-kort är ett kort som är knutet till dig där du har 5 ridlektioner du kan rida när det finns plats i de 

befintliga grupperna. Bokning sker till ridlärare och betalning sker innan lektionen mot att du visar upp 

ditt kort som kryssas för.  

Hyres-check (Värde 50 poäng)  

För en hyres-check kan du få avdrag på din hyra för en månad som uppstallad hos oss på Udden. En 

check genererar ett avdrag på 1250 kr.  

 

Till dig som ridskoleelev 

För dig som rider i vår lektionsverksamhet utan egen häst rekommenderar vi att du använder dina 

poäng till clinics, startavgifter i klubbtävlingar eller till ett 5-kort.  

 

Hur löser man ut sina poäng?  

Man skriver upp de antal timmar som man har arbetat ihop under terminen i en pärm som förvaras 

utanför sekretariatet i anslutning till Kafeterian. Ange noga vem som timmarna avser och om man har 

för avsikt att använda dem till Anläggningskort eller Pluspoäng. Efter varje termin sammanställs de 

arbetade timmar man arbetat vid tävling i dokument som sedan publiceras på hemsidan. Dina 

arbetade poäng gäller för nästkommande termin, då du kan ta ut dem. Exempel: jobbar du under VT-

20 använder du dessa poäng under HT-20. Poäng går inte att spara till nästkommande termin.  

 

Tävlingsryttarförmån hämtas ut genom att mejla kvitton på startavgifter till ts@ridklubbenudden.com  

Du löser ut dina övriga poäng via mejl till vår administrativa mejladress admin@ridlubbenudden.com 

eller kommer in på kontoret och pratar med vår administration. Märk mejlet med “Uttag pluspoäng”.  
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