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Ridklubben Uddens plustjänster
Med en stor förening, stor vision och mål att nå upp till är det viktigt med alla ideella
krafter man kan få hjälp av. För att skapa ännu mer gemenskap och sprida våra
kunskaper bland alla klubbens medlemmar, såväl ridskoleryttare som privat, har vi ett
system som vi kallar Udden-plus.

För vem är systemet?
Systemet ”Udden-plus” riktar sig mot medlemmar som är beredda att jobba ideellt och
därigenom medverka till att utveckla Udden till att vara en attraktiv samlingsplats för alla
hästintresserade.
Vi vet att många av våra medlemmar inte har möjlighet att lägga tid på att jobba ideellt
för Udden. Samtidigt finns många medlemmar som lägger ner mycket tid på klubben,
för att vi ska kunna ha bra tävlingar, ombyggnation av anläggningen med mera. Men
även mindre omfattande insatser behövs om underhåll.
Det är dessa, för klubben värdefulla, PLUS-insatser som blir ”Udden plussare”.

Hur arbetar du in dina plus-poäng?
Tävling
När vi arrangerar lokala eller högre tävlingar behövs många funktionärer. Du kan då
anmäla dig som funktionär på valfri position. Det finns där arbetsuppgifter för hästvana,
eller icke hästvana. Alla kan hjälpa till!  Du anmäler dig som funktionär till
Tävlingssektionen, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Din ridlärare kan också framföra
din anmälan.
Som tävlingsfunktionär skriver du upp dina timmar i den röda tävlingspärmen som ska
finnas i sekretariatet vid tävling och kryssar för att du arbetar för ”plustjänster”. En
timme i tävlingsverksamhet ger 1 poäng. Är du förälder kan du arbeta ihop plustjänster
som ditt/dina barn sedan kan nyttja.
Anläggning
Du kan också delta vid Anläggningssektionens (AS) arbetsdagar eller projekt. Projekt
som arrangeras av AS belönas med poäng i olika grad. AS utlyser en ”arbetsnota” där
det finns skrivet vad som ska göras, vilken kompetens som behövs, beräknad
tidsåtgång med mera. Först till kvarn får projektet. För att ta del av projekten, kontakta
AS ordförande, alternativt mejla dina uppgifter till a
 dmin@ridklubbenudden.com så
vidarebefordras dina önskemål om arbete.
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Vad är Plustjänster?
Clinic- & föreläsningsinträde (Värde 4 poäng)
Udden anordnar varje termin någon slags clinic eller föreläsning. Här kan du lösa ut
inträde till denna.
Plus-ridgrupp (Värde 10 poäng)
En gång per termin anordnas ett speciellt avsatt ridpass för dig som arbetat ihop timmar
för en ridlektion. Lektionens nivå bestäms efter de som anmält sig till den. Både du som
rider ponny och häst kan välja denna aktivitet.
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.
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 din ridlärare och betalning sker
innan lektionen mot att du visar upp ditt kort som kryssas för.
Anläggningskort (Värde 48 poäng)
Du har med ett anläggningskort möjlighet att rida på anläggningen utan att betala avgift,
delta på våra träningar med mera.
Hyrescheck (Värde 50 poäng)
För en hyrescheck kan du få avdrag på din hyra som uppstallad hos oss på Udden. En
check blir ett avdrag på 1250 kr.

Hur löser man ut sina poäng?
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-15 använder du dessa poäng under HT-15. Poäng går inte att spara till
nästkommande termin. AS sammanställer poäng du arbetat för deras projekt löpande till admin.
Du löser ut dina poäng via formuläret på länken
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmblyVUU1jIoAg9HcC81PViuV-5-qHWlz-UNrYUrp-pJw3f
Q/viewform?usp=sf_link
Har du några frågor kontaktar du vår administrativa mejladress admin@ridlubbenudden.com eller
kommer in på kontoret och pratar med vår administration.
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