
Medlemskab

Alle, der får rideundervisning på Stenrødgaard, har heste opstaldet eller
har part på en og benytter stedets faciliteter, skal være medlem af Lyngby-
Taarbæk Rideklub.

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens medlemskasserer.

Hvis du melder dig ind efter den 1. august, er det halv medlemspris for det
resterende år.

Indmeldelsesblanketten finder du på siden INDHOLD.

Rideundervisning

Hvis du ønsker at begynde på et ridehold, få enetime eller privatundervis-
ning, skal du henvende dig til Kate, som er den daglige leder af Rideskolen.

På indmeldelsesblanketten til Rideklubben kan du skrive, hvornår du vil
ride.

Ved tilmeldingen betales et depositum svarende til prisen på tre måneders
undervisning.

Når du framelder din undervisning, skal det også ske skriftligt (evt. mail -
ikke sms) og med tre måneders varsel til den første i en måned. Depositum
betales ikke tilbage, men der rides vederlagsfrit for det indbetalte depositum
efter rettidig afmelding.
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HVAD GØR JEG?

Skabe

Hvis du ønsker at benytte et af vores skabe eller opstille dit eget, skal du
henvende dig til klubbens medlemskasserer.
(se siden RIDEKLUBBEN - Personer)

Skridtmaskine  (pt. ude af drift)

Det er Lyngby-Taarbæk Ridecenter „Stenrødgaard“ ApS, der ejer og
forvalter skridtmaskinen. Den må ikke benyttes uden aftale og betaling.
Hvis du har en hest opstaldet på Stenrødgaard og ønsker at benytte den
dagligt eller blot for en periode, skal du henvende dig til Kate på kontoret.
Blanketten, der skal udfyldes, finder du på siden INDHOLD.

Til- og frameldelse skal ske skriftligt.

Skridtmaskinen må ikke tages i brug, før en kvittering for din indbetalig
foreligger.

Part

Ønsker du part på en hest eller pony på Lyngby-Taarbæk Ridecenter
„Stenrødgaard“ ApS, skal du henvende dig til Kate på kontoret.
Det samme gælder for Opstaldning, Pension og Personaleydelser.
Part-aftalen finder du på siden INDHOLD.


