
Interesse/arbejdstimer stævner  

Motivation 

Vi har en regel nu som hedder at man skal lægge 2 arbejdstimer for, at være startberettet til vores egne stævner på 

VER. Lige nu bliver denne regel bare kun håndhævet over for de pensionær som står opstaldet på VER.  Dette er der 

ingen rimelighed, men har også stor forståelse for, at rytter som er medlem ikke har lige så let ved at lægge 2 timer 

som os der står opstaldet.  Hvis dette håndhæves vil disse ryttere med stor sandsynlighed finde et andet stævne eller 

vælg at starte for en anden klub, hvilket ville være trist og ingen fordel for nogen   

For at kunne afholde disse arrangementer kræver det at alle hjælper, men reglerne bør og skal være ens for alle så 

derfor stilles nedenstående forslag  

Forslag  

Medlemmer der står opstaldet på VER som starter for VER til VERs egne stævner, skal ligge 2 timer pr stævne for at 

være startberettet som trækkes fra de interessetimer som de skal optjenes i løbet året, såfremt disse timer er 

opnået skal der stadig ligges 2 timer pr stævne.  

______________________________________________________________________________________ 

Interessetimer 

Motivation  

Vi har i forhold til øvrige klubber et meget højt antal arbejdstimer til en høj pris i forhold til andre klubber, se 

nedenstående skema 

Klub  Antal timer  Pris pr manglende time  

Vestegens rideklub 34 200 

Hedehusene  30 bliver sat ned til 15 100 

ARK  12  100 

Roskile  15 0 

Vallensbæk  0 0  

Hvidovre  0 0 

Ballerup  0 0 

Frederiksværk  0 0 

Askelund  0 0 
Parcelgården  0 0 

 

Vi skal ved fælles hjælp løse disse opgaver der er og at en arbejdsdag også kan styrke samværet så derfor mange 

gode grunde til der skal være et hvis antal timer, men pt skal man lægge svarende til en uges arbejde eller det der 

svare til ca. 2. mdrs. Husleje  

De fleste har et arbejde og familie ved siden der er også skal passes. Andre studere og arbejder hårdt med studiejob 

ved siden af for at få råd til hesten, derfor kan de 34 timer være svære at opnå og en meget høj pris at betale hvis 

man ikke har nået at optjene sine timer på en måske i forvejen hårdt presset økonomi.    

Vi vil også gerne være det sted alle ønsker og stå opstaldet og med en travl hverdag vil dette også være et parameter 

som vil være med i folks overvejelser.  

Derfor fremsendes nedenstående forslag uafhængig af hinanden og skal derfor til afstemning hver for sig  

 

• Interessetimer nedsættes til 24 timer pr hest  

 

• Interessetimer nedsættes med 50 % på de heste man måtte have ud over 1  hest  

• Prisen pr ikke afholdt times fastsættes til 100 kr. pr. time   


