Välkommen till KDRF!
Vi är mycket glada att du valt att lösa
licens/anläggningskort hos oss!
Under året arrangeras flertalet tävlingar i dressyr, körning, hoppning och western
och för att detta ska vara möjligt behöver vi din hjälp! Oavsett om du löst licens
eller anläggningskort förväntas du göra ett antal arbetspass under ett år. Ett
arbetspass är lika med en för- eller eftermiddag eller att ställa iordning inför
tävling. Minst 3h ska göras för ett pass.
Licens, helår: 6 st. arbetspass
Licens, endags: 2 st. arbetspass per löst licens (dock inte fler än 6 pass)
Licens, ridskole-: 2 st. arbetspass per löst licens (dock inte fler än 6 pass)
Anläggningskort: 4 st. arbetspass, oavsett enskilt eller familjekort
Du behöver aldrig göra fler än 6 pass per år, även om vi såklart bara blir glada om
du vill ställa upp mer än så! Utöver det ingår också att baka till våra tävlingar, två
långpannor (eller motsvarande) oavsett licens eller anläggningskort. Om du själv
inte kan fullgöra dina uppgifter går det bra att ordna någon som jobbar istället för
dig. Du kan inte betala dig fri från arbetspass.
(Alternativt hör av dig till funktionärsansvarig så hittar vi en lösning tillsammans.)
OBS! Licensen godkänns efter att du:
 Löst medlemskap (enskilt eller familj) hos Kågedalens RF för aktuellt år.
 Bokat in dig på minst 3 arbetspass.
Varför förväntas du ställa upp och jobba?
För att få ställa ut tävlingslicenser så krävs från Svenska Ridsportförbundet att
föreningen/klubben är arrangör, alternativt medarrangör, till tävling. Dessutom
är KDRF en ideell förening, det vill säga att vi alla måste hjälpas åt med de
arrangemang vi vill genomföra. Som tack för att du ställer upp får du rabatterat
pris på uppstallning på våra egna tävlingar.
En sammanställd lista över funktionärer och uppgifter publiceras i god tid inför
respektive tävling.

Frågor samt byte av arbetspass mailas till funktionärsansvarig
Sofia Olin Lundmark på olinlundmark@gmail.com

För att anmäla dina arbetspass:
Allt sparas automatiskt och ingen inloggning krävs.
1. Klicka in på länken:
https://docs.google.com/document/d/149VWE3yObNaPpaPOELeGPgGRiO4ygKXEPowEGK02vs/edit?usp=sharing
2. Skriv in för- och efternamn på det/de datum du vill jobba.
3. Kryssa för de arbetspass du vill jobba på, om du bakar samt ev. önskemål
om uppgift. Exakta tider för respektive arbetspass publiceras när listorna är
klara, men räkna med att förmiddag (F.M.) = ca 7-12 och eftermiddag
(E.M.) = ca 11.30-16.30.
Fler valbara datum kan tillkomma efterhand. Alla arrangemang hålls på KDRF
om inte annat anges.

OBS! Om du måste byta arbetspass kom ihåg att också kontakta
funktionärsansvarig!

