
Medlemspolicy för Strömsunds Ridklubb 
 
Strömsunds Ridklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. 
Föreningens syfte är att erbjuda alla med intresse för hästar och ridning möjlighet att 
utvecklas. Föreningen ska också fungera som en mötesplats som präglas av gemenskap 
och kunskap.  
 
Medlemsförmåner 
Som medlem i Strömsunds Ridklubb får du delta i samtliga aktiviteter såsom 
ridlektioner, träningar, tävlingar, clinics, föreläsningar, kurser, ryttarfys,  trivselträffar 
och liknande.  
 
Som medlem har du möjlighet att nyttja anläggningen, till exempel genom att lösa 
ridhuskort och hyra stallplats. Klubben sköter underhållet av ridhus, ridbana, cafeteria, 
“travbanan” och lilla ridplanen samt ridstigar i anslutning till anläggningen. 
 
Som medlem har du möjlighet att lösa tävlingslicens och representera klubben vid 
tävling. Tävlingsryttare som är funktionärer vid klubbens egna tävlingar får dessutom 
tillbaka halva startavgiften (upp till tio starter).  
 
Som medlem har du möjlighet att engagera dig och på så vis påverka verksamhetens 
inriktning och innehåll.  
 
I medlemsavgiften ingår en gruppförsäkring hos Folksam som kan nyttjas vid 
hästrelaterade olycksfall.  
 
Medlemsinsats 
Strömsunds ridklubb är en ideell förening. Det betyder att klubben är helt  beroende av 
medlemmarnas hjälp.  Utan engagemang, ingen verksamhet. För att kunna upprätthålla 
och utveckla vår verksamhet krävs det att alla medlemmar bidrar med tid och ideellt 
arbete.  Som medlem i Strömsunds Ridklubb förväntas du arbeta ideellt utifrån din 
förmåga. Tänk på att ideellt arbete aldrig är avlönat, varken med pengar eller förmåner.  
 
Några exempel på medlemsinsatser: 

- Vara förtroendevald i styrelse, valberedning eller arbetsgrupp 
- Ansvara för tävlingar och andra aktiviteter 
- Vara funktionär vid tävlingar och andra aktiviteter 
- Stå i och baka till cafeterian 
- Delta i olika säljprojekt och inventeringar 
- Hjälpa till på arbetsdagar  



Värdegrund 
Strömsunds Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet, som har antagit 
“Ridsportens ledstjärnor”. Som medlem i Strömsunds Ridklubb förväntas du agera 
utifrån dem när du vistas på vår anläggning samt vid tävling eller andra aktiviteter som 
arrangeras av klubben eller annan SvRf-ansluten förening. Utöver ledstjärnorna gäller 
även följande för Strömsunds Ridklubb: 
 

- Vi hälsar på varandra. 
- Vi pratar gott om varandra och om hästarna. 
- Vi pratar med varandra, inte om varandra. Om du är missnöjd eller kritisk, ta upp 

det med den som berörs. 
- Vi tänker på hur vi uttrycker oss och använder ett vårdat språk, även om vi är 

oense. 
 
Vår värdegrund gäller även på internet och i sociala medier.  
  
 
 
 
 
 
 
 


