
Indmeldelse i Boller Rideklub (BOR) 
 
 

 
 

Inden du kan begynde at ride i klubben, skal du først være gyldigt medlem. 

Det sker ved, at denne indmeldelsesseddel enten sendes indscannet til mail: kassereren@bollerrideklub.dk eller 
afleveres i postkassen til højre for døren til det indendørs cafeteria.  Samtidig indbetaler du jf. betalingsvejledningen. 
Når medlemskab og betaling er registreret, vil du modtage en bekræftelse på, at du er gyldigt medlem af klubben. 

 Man skal være medlem af BOR for at modtage undervisning.  
 Man skal også være medlem af BOR for at starte stævner for BOR. 
 Man skal ligeledes være medlem for at kunne benytte de to ridehuse og de udendørs ridebaner. 

 

Rytterens fulde navn:  _____________________________________________________________________  

Fødselsdato (Dag, måned, årstal):____________________________________________________________  

Rytters mobilnummer: ____________________________________________________________________  

Forældres mobilnummer (hvis under 18 år): ___________________________________________________ 

Mailadresse (forældres hvis under 18 år): _____________________________________________________ 

Jeg ønsker indmeldelse pr.              /           2019    

 
Jer er (sæt 1 x):        Elevrytter i elevskolen. Jeg rider___________________ hos ____________________ 

Anfør ugedag  undervisers navn 
          Halvpartsrytter i elevskolen 

         Privatrytter med egen hest/pony og får ingen undervisning på BOR 

         Privatrytter med egen hest/pony og får undervisning hos:______________________ 
undervisers navn 

 

HUSK at eventuel udmeldelse af klubben kræver en skriftlig opsigelse, som sendes til mail: 
kassereren@bollerrideklub.dk. Se desuden BOR’s gældende vedtægter, ridehusregler samt betalingsbetingelser på 
hjemmesiden www.bollerrideklub.dk. 

Jeg giver tilladelse til, at Boller Rideklub må anvende eventuelle fotos af mig under min færden/riden i rideklubben på 
deres facebookside, Instagram, hjemmeside, brochurer m.m. Evt. tilladelse kan altid tilbagekaldes igen ved skriftlig 
henvendelse til mail: kassereren@bollerrideklub.dk 

Sæt 1 kryds:                                               Ja, jeg giver tilladelse til brug af fotos af mig 
                                                                     Nej, jeg ønsker ikke at give tilladelse til brug af fotos af mig 
 
Med min underskrift bekræfter jeg ovenstående oplysninger samt bekræfter, at jeg har læst og forstået Boller 
Rideklubs betalingsbetingelser, såvel som øvrige ridehusregler: 
 

 
______________        ______________________________________________________________________ 
              Dato                                          Underskrift        (skal være forældre/værges, hvis du er under 18 år ved indmeldelsen) 


