Tenhult 2017-07-01

Arenaregler för

Clinic Arena Uppegården - bokning, hyror mm från 2017-07-01
Allmänt
Clinic Arena är både en ridhusanläggning och ett forum för utbildningar mm. I ridhuset finns en manege 20 x
60 meter, konferenssal/cafeteria, läktare, grupprum, vilrum, kontor och toaletter. Grupprum och vilrum kan
nyttjas som ”B&B” – där finns 6 utmärkta bäddar, TV, dusch/toaletter och pentry. Därutöver finns ridbanor
på 2 000 respektive 1 000 kvadratmeter, ridhusparkering, häststallar, lösdriftsstallar, vagnstall, hästhagar
mm. Alla intresserade föreningar, grupper och privatpersoner välkomna att använda vår hästanläggning
Clinic Arena för olika event. Uppegården är tänkt att på olika sätt vara till nytta för hela bygden. Maila gärna
in förslag på aktiviteter och förbättringar. Vi anser att vår anläggning är öppen, trevlig och flexibel.

Manegeavgift
Engångsavgiften att obokat nyttja ridhusmanegen eller stora ridbanan är 80 kronor per timma. Ensamrätt till
ridhusmanegen eller stora ridbanan är 160 kr per timma – bokning helst 7 dagar i förväg, för att bokningen
skall kunna visas under fliken Ridhuskalender på hemsidan www.clinicarena.se. Faktura/fakturakopiablanketter finns i pärmen vid ridhusentrén och på hemsidan. Denna blankett skall fyllas i noggrant - innan
avlastning. Den som bokat stora ridbanan kan flytta in i ridhuset om detta är tomt och tvärt om. Bokning av
ensamrätt både stora ridbanan och ridhusmanegen kostar normalt 2 x 160 det vill säga 320 kronor per timma.
Ridhuskort/ridbaneavgift för en månad kostar 600 kr, två 800, tre 1.000, fyra 1.200, fem 1.400, sex 1.500,
sju 1.600, åtta 1.700 och nio månader 1.800 kronor per ekipage. Manegeavgift kan endast lösas under
september till och med maj. Ensamrätt till cafeterian förslagsvis 100 kr/timma, hela Clinic Arena förslagsvis
ca 2.500 per dag/dygn, boxplats 250 per dygn och 150 per dag, övernattning 300 - 500 kronor per bäddplats.
Manege-/ridbaneavgiften inkluderar även hindermaterial, cafeteria - om ledig, värmestuga våning 2, läktare,
toalett, högtalare. Träningsgrupp (förslagsvis 50 kr/deltagare och timma, dock minst 160 kr/timma), clinics,
tävling, utställningar mm, betalar hyra enligt separata överenskommelser. Ej mervärdesskatt på
ridhusuthyrning. De ryttare, träningsgrupper, föreningar, privatpersoner, med flera som hyr manegen, stora
ridbanan mm upprättar normalt en faktura till sig själva vid varje tillfälle och låter en fakturakopia sitta kvar
i ridhuspärmen - samt betalar hyreskostnaden utan anmaning inom 7 dagar till mitt bankgiro 5899-6513 – se
anvisningar på fakturablanketten. Eventuell betalningspåminnelse kostar 100 kronor. Dröjsmålsränta 2% per
månad. Fakturablanketten fylls i noggrant och korrekt, ex anges datum och det belopp som kommer att
betalas in på bankgirot. Fakturakopian i ridhuspärmen utgör mitt inkomstverifikat i bokföringen.

Regelverk
-

Hästanläggningen Clinic Arena / Tenhults ridhus är normalt öppet mellan kl 08.00 – 21.00.
Bokad ridgrupp/aktivitet med ensamrättt till ex manegen, har företräde. Bokningar via mejl till Gert.
Automatisk parkeringsbelysning utmed ridhuset har installerats – normalt praktiskt att parkera där.
Två ledstrålkastare som belyser delar av stora ridbanan, har installerat på ridhusets södra gavel.
Mockning av manege/parkering/ridbanor, ljussläckning, städning och liknande enligt sunt förnuft.
Spara gärna på elljuset, om det är rimligt – en, två, tre eller ingen rad? Var rädd om ridhusbotten.
All ridning och vistelse på Uppegården sker på egen risk. Rökare hänvisas enbart till rökrutan.
Lilla ridbanan och toaletter får användas kostnadsfritt i samband med ridning i ridhuset alternativt
stora ridbanan. Obokad cafeterian kan användas som värmestuga, fikarum och liknande.
Hästbox inklusive grovfoder, grundskötsel och moms kan hyras för 3.500 kronor per månad.
Övernattning i Clinic Arenas ”Bed and Breakfast” bokas även det via mejl till Gert.
Ifylld fakturakopia skall, vid varje tillfälle, lämnas i ridhuspärmen – dock ej de som löst ridhuskort.
Om något är oklart om dessa ARENAREGLER, ARENAFAKTURAN mm kontakta undertecknad.

Aktiviteter mm
Har Du förslag på och/eller vill deltaga i träningsgrupp, kurs, clinic, tävling, familjedag eller annan aktivitet,
hör av Dig till berörd förening, grupp, person eller eventuellt till mig. Om och vilken förening/grupp/person
som kommer att driva ”shoppis”/loppis under juli 2018 eller julmarknad i november 2017, är ännu ej
beslutat. Redan nu går det dock att skänka loppisvaror – helst bör de finnas i flyttkartonger. Vid bokning av
ridhusmanegen/ stora ridbanan och/eller andra lokaler, kontakta mig – helst via mail. Inställd aktivitet eller
strykning av bokning bör i princip meddelas undertecknad helst 7 dagar i förväg, i annat fall kan hyra
debiteras.
Gert Brandon, E-post gert.brandon@telia.com
Hemsida www.clinicarena.se
Tfn 036 - 39 00 62 eller mobiltfn 0739 - 23 43 63.
Facebook Clinic Arena Uppegården
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