
Medlemskap och avgifter 
Vad kostar det och vad förväntas av mig som medlem i Åsbo Ponnyklubb? 

Medlemsregistrering görs via formuläret ni finner genom att klicka här. Där får ni även 
information om meddelande att använda till betalning av medlemsavgiften.  

 
Medlemsavgifter 
 
Medlemskap Medlemsavgift Efter 1/11 

Aktiv medlem född 2004 eller tidigare 600 kr 300 kr 

Aktiv medlem född 2005 eller senare 500 kr 250 kr 

Stödmedlem 250 kr   

  
Medlemsavgift betalas till BG 5091-1700, senast 31/1-2023. För nya medlemmar betalas den innan 
anläggningen eller klubbens aktiviteter nyttjas. 
 

Ideellt arbete 

Vår ekonomi bygger på ideellt arbete som i utbyte ger timmar på arbetskorten och därigenom 
ett helt eller delvis fritt anläggningskort. Styrelsen utlyser flera arbetsdagar per år, där alla 
”aktiva” medlemmar förväntas närvara vid minst en av dessa.  

 
 Arbetskort återfinns på hemsidan under flik ”Medlemssidan”. 
 Arbetskortet fylls i fortlöpande under året och signeras av någon i styrelsen eller 

tävlingssektionen. 
 Man arbetar in timmar till sig själv eller familjemedlem. Detta ska anges på Arbetskortet. 

Det är inte tillåtet att överlåta timmar till någon kompis i efterhand. 
 Vid årets slut lämnas Arbetskortet till Tävlingskommittén (tavling@asboponnyklubb.se)  

 

Fria starter på hemmatävlingar 2023 

För att få fria starter på hemmatävlingar gäller följande: 
 Ryttaren ska tävla för ÅPK. 
 Ryttare/anhörig ska ha arbetat in minst 35 timmar under 2022, vilket innebär att de som 

har jobbat in 50 timmar till sitt anläggningskort, automatiskt har Fria starter.  
 Redovisning av timmar för Fria starter lämnas till 

Tävlingssektionen (tavling@asboponnyklubb.se)  
 Vid anmälan till tävling (via TDB) ska de som inte har fria starter betala sin avgift enligt 

anvisningar i propositionen. 
 Efteranmälningsavgifter, cupavgifter och veterinärkostnader ingår inte i Fria Starter, det är 

endast ordinarie anmälningsavgift per klass som blir kostnadsfri. 
 

Klubbträningar 

Vid för många anmälda till klubbträningar har medlemmar, som på tävling representerar ÅPK, 
företräde. 

  

  



Privatträningar 

Vid träning med privat tränare ska hänsyn tas till övriga som rider på anläggningen. Före 21:00 
ska tränare och ryttare ha headset och mikrofon för att inte störa andra ryttare. 

 

 Lingondressyr/Blåbärshoppning/KM 

Lingondressyr/Blåbärshoppning är endast öppna för Åsbo Ponnyklubbs medlemmar. KM är 
endast öppet för Åsbo Ponnyklubbs medlemmar som ej tävlar för annan klubb. 

 

Träningar för icke-medlemmar  

I mån av plats kan icke-medlemmar få träna på Åsbo ponnyklubbs allmänna träningar och 
gästträningar. Detta mot en tilläggsavgift, 150 kr vid ordinarie träning, vid gästträning varierar 
beloppet. 

  

 

  



Anläggningen 
Anläggningskort 

 Anläggningskort skall inbetalas innan anläggningen används. 
 Anläggningskortet rabatteras i proportion till antalet arbetade timmar per kalenderår. 50 

timmar ger gratis anläggningskort. 
 Anläggningskortet kan betalas antingen för en person med två hästar eller för häst/ponny 

som har två ryttare, detta anges vid betalning. 
 Anläggningskortet är personligt och kan inte överlämnas eller utlånas. 
 Vid särskilda skäl kan man arbeta in timmar åt annan person än sig själv eller egna barn, 

detta skall anges vid inbetalning och godkännas av arbetskortsansvarig. 
 Styrelsen har rätt att besluta om en högre avgift för dem som yrkesmässigt utnyttjar 

anläggningen. 
 
Anläggningsavgifter 

Anläggningskortsavgift betalas till bg 5091-1700, senast 26/2-2023. För nya medlemmar betalas 
den innan anläggningen eller klubbens aktiviteter utnyttjas. 

 

 

 

Anläggningskort 
Aktivt medlemskap krävs för att man skall kunna lösa anläggningskort. 

 

  Ordinarie pris Efter 2022-09-01 Efter 2022-11-01 

Aktiv medlem 5000 kr 2500 kr 1500 kr 

Första året som aktiv medlem  
(Efter minst fem års uppehåll) 

2500 kr 1250 kr 750 kr 

Medlem som under året fyller högst 6 år 500 kr   

Medryttare 
(Hästens ordinarie ryttare ska ha anläggningskort) 

1000 kr 500 kr  

Klubbträningskort  
Om man endast kommer delta vid träningstillfällen, tänker man använda anläggningen privat – kolla 
Anläggningskort. Aktivt medlemskap krävs för att man skall kunna lösa anläggningskort. 
  

 

För medlem född 1998 eller senare Gratis 

För medlem född 1997 eller tidigare 500 kr/termin 

För icke medlem 150 kr/tillfälle 

Anläggningskortkostnad i förhållande till intjänade timmar 

Arbetat 50 tim. under 2022 Gratis 

Arbetat 40 tim. under 2022 600 kr 

Arbetat 35 tim. under 2022 900 kr 

Arbetat 30 tim. under 2022 1 200 kr 

Arbetat 20 tim. under 2022 1 800 kr 

Arbetat 10 tim. under 2022 2 400 kr 

Inget engagemang under 2022 (Se Anläggningsavgifter för avvikande datum) 5 000 kr 



Uthyrning av anläggning 

Byggnad/Anläggning Kostnad/dag 

Lilla Ridhuset 2 000 kr 

Stora Ridhuset 3 000 kr 

Hela anläggningen (Exkl. hinder & dressyrstaket) 5 000 kr 

 
 Vid större arrangemang, exempelvis utställningar/premieringar/tävlingar eller dylikt, skall 

ansökan till styrelsen göras 3 månader innan aktuellt uthyrningsdatum. 
 Anslag om uthyrning anslås på aktuellt ridhus/paddock samt informeras på hemsidan och via 

Facebook, minst två veckor innan uthyrningsdatum. 
 Anläggningen går inte att hyra per timme eller för enstaka träningstillfällen. 

 

 

Vattengrav/Hindermaterial 

Träningshinder och vattengrav m.m. får användas, men ska alltid iordningställas efteråt. 
  

 

Förmåner & Lag 
Förmåner 

Licens 

Den medlem som under året startat i minst 10 LA-klasser får 
licensavgiften återbetald i efterhand.  
Denna länk leder till ett formulär för registrering av starter. Öppen 1-
23/12 varje år. 

 
 
Lagersättningar (gäller Allsvenskan & Senior-/Juniorcupen) 

Milersättning 25 kr/mil Milersättning utbetalas tur & retur stall till tävlingsplats 

Team-aktivitet 500 kr 
Varje lag har 500 kr för en team-aktivitet, ex. träning, 
pizzakväll etc. 

Övrig information 
Klubben betalar den individuella avgiften i lagklassen som för 
dressyrryttare är obligatorisk. 
Efteranmälningsavgift betalas bara vid särskilda skäl. 

 

 

Löpande beslut ang. avgifter m.m. fattas av Gilla Persson 070-570 49 39 i konsultation med styrelsen. 
  

Fastslaget december 2022 gäller från 1/1-2023 
Styrelsen 
 


