Gemensamma
arbetsdagar
Ett av för att underhålla KHH är de
gemensamma arbetsdagarna som arrangeras
3-4 gånger per år. Det är varje förenings ansvar
att se till att medlemmar deltar vid varje utannonserad arbetsdag.
KHH styrelses förhoppning är att alla som
använder sig av KHH och uppskattar detta även
är med och hjälper till att underhålla
anläggningen. Vi ser därför fram mot att träffa
dig i samband med våra gemensamma
arbetsdagar.

Trivselreglerna
är framtagna av KHHs styrelse för
att värna om en fräsch och välkomnande anläggning för alla med
intresse för hästar och hästsport.
I den här foldern presenterar vi de möjligheter Kils
Hästcenter erbjuder dig och samtidigt vad vi
förväntar oss av dig som medlem och besökare.
Mer information om Kils Hästcenter finns på
www.hastcenterhannas.se.

Kontaktpersoner KHH

När många hjälps åt går arbetet fort och lätt.
Och vi kan fortsätta att njuta av tillgången till en
väl fungerande hästanläggning år efter år.

Ann-Sophie Persson (ordförande)
070 288 09 39 / affie69@gmail.com
(Uthyrning anläggning, avtal)

När något går sönder

Nina Eberleh (kassör)
070 533 91 43 / nina.eberleh@gmail.com
(Uthyrning boxar på årsbasis, betalningar)

Då är det allra bästa om du direkt kan laga det
på egen hand. Det är ett bra sätt att bidra och ta
eget ansvar.
Fast det är inte alltid det är möjligt och då vill vi
att du berättar vad som hänt så att vi kan se till
att problemet åtgärdas. Det vi inte vet om, kan
vi inte göra något åt.
På väggen vid ladan (under taket) hänger ett
anteckningsblock och en penna som är till för
att du ska kunna rapportera fel eller annat som
du vill informera styrelsen om.
Sms och mail går förstås precis lika bra, välj det
som passar dig bäst.
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Britt Lööv (sekreterare)
070 611 27 67 / britt.loov@telia.com
(Kalender, uthyrning boxar, anläggning)
Diana Johansson
073 624 81 40 / dianajohansson@live.com
(Uthyrning boxar)

Betalning till KHH
Vid betalning till KHH ser vi helst att du gör detta
via föreningens Swish 123 390 85 22.
Betalning kan också ske via bankgiro 525-7548.
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Så här fungerar det för
dig som är medlem
Som medlem i någon av KHHs föreningar har
du fri tillgång till hela anläggningen under
förutsättning att du följer de trivselregler som
beskrivs här.
Du har tillgång till körplan, belyst ridbana,
ovalbana och rakbana. Här finns också
möjlighet att träna din häst på att gå både över
en träbro och genom vatten. Dessutom finns en
maratonslinga och några maratonhinder.
Du som utnyttjar anläggningen och inte är
medlem betalar en banavgift på 100 kr per dag.
Du som medlem har möjlighet att hyra box för
dagen för bara 50 kr. Boxen ska mockas ren
efter användning.
Det kan låna/hyra hinderpark, precisionskoner,
dressyrstaket och olika typer av vagnar att köra
med.
Mer information om dessa möjligheter hittar du
på KHHs hemsida. För ytterligare detaljer
kontaktar du i första hand din förening och i
andra hand någon av KHHs kontaktpersoner.

KHH Kalender
Många aktiviteter anordnas på KHH under
perioden april-september. För att du ska veta
vad som är på gång finns en kalender på
www.hastcenterhannas.se. Välj Kalender i
menyn.

Uthyrning och bokning
av KHH
Vill du rida på området eller hyra det för kurs,
tävling etc?
För att rida på området krävs ingen bokning,
men det kan vara bra att kolla om någon annan
har gjort en sådan. Det kan vara en bana som
är reserverad för en aktivitet eller i vissa fall hela
anläggningen.
Anläggningen kan hyras av både medlemmar
och icke medlemmar. Det finns stora ytor som
lämpar sig för olika typer av hästtävlingar,
premieringar och andra aktiviteter såsom
hundtävlingar/-utställningar, idrottsarrangemang
och annat som kräver stora ytor.
KHHs kontaktpersoner hjälper dig med frågor
rörande bokning och uthyrning.

Hyra av hästboxar
På KHH finns totalt 50 hästboxar för tillfällig
uppstallning. Boxarna kan hyras av både
medlemmar och icke medlemmar fast på olika
villkor.
Som medlem kan du hyra box per dag (50 kr)
eller årsvis (700 kr),som icke medlem kan du
endast hyra per dag (250 kr).

Rent och fräscht
KHH ska vara en trevlig och välkomnande
anläggning för alla besökare. Det innebär bland
annat att alla banor, parkering och alla övriga
ytor ska hållas fria från skräp och hästgödsel.


ALLA som använder anläggningen
ansvarar för att ALLTID städa upp efter sig
över HELA anläggningen inklusive
parkeringen. Hästgödsel får inte lämnas
kvar någonstans.



Vid rengöring tar du förstås även bort
hästgödsel och skräp som glömts kvar av
någon annan.



Skottkärror och grepar att använda finns i
anslutning till containern för gödsel.

Tack för att du städar efter dig och din häst.

Egen risk och eget
ansvar
Alla som vistas på KHH gör det på egen risk. Vi
uppmanar dig att ta ditt ansvar för att bidra till
en hög säkerhetsnivå på anläggningen.
Vi rekommenderar att du inte är ensam när du
jobbar med din häst.
Hjälm ska användas vid all ridning och körning.
Uppmärksammar du något som kan vara en
säkerhetsrisk vill vi gärna att du berättar det för
oss i styrelsen.

