Medlemskab af DWF
Individuelt medlemskab af DWF. Hvad koster det og hvad får jeg for det?
Enkeltmedlemskab af DWF, kr. 249,-*
- Støtte den organiserede westernridning i Danmark.
- Stemmeret til repræsentantskabsmøde.
- Du behøver ikke at være medlem af en lokal klub for at være medlem af DWF.
- Hvis du er medlem af en lokal klub, så giver dumulighed et ”Kick-back” til din klub.
- Mulighed for at deltage i clinics og øvrige aktiviteter som DWF-medlem.
- Mulighed for at bruge diverse uddannelsestilbud fra bl.a. EWU
- Retten til at få rytterlicens hos DWF.
Tillægsmedlemskab ifbm. Enkeltmedlemsskab, kr. 129,-*
- Samme rettigheder som Enkeltmedlemskab.
- Krav: At der er tilmeldt et familiemedlem som hovedmedlem fra samme adresse.
Rytterlicens hos DWF (Se individuelle priser nedenfor)
- Grundigt gennemarbejdet dansk regelbog.
- Samme regler til alle stævner.
- Dommere, ringstewards og officials af en høj kvalitet.
- Fyldestgørende proportioner.
- Et nationalt pointsystem der retfærdigt fordeler rytterne i de rette kategorier.
- Mulighed for at se dine scoresheet og resultatlister på DWF’s hjemmeside.
- Mulighed for kvalifikation og deltagelse ved store udenlandske stævner.
- Mulighed for at starte på alle heste, uanset race og ejerforhold
* Gælder for 2014

Priser for rytterlicens 2014:
Rytterens alder er pr. 1/1 for det år licensen gælder.
Oprettelse af Rytterlicens er for dem, som ikke har haft licens før.
 Oprettelse af Rytterlicens for voksen (Status A - 19 år eller ældre) 250,- kr., efterfølgende 150,- kr.
pr. år
 Oprettelse af Rytterlicens for ungdomsrytter (Status B - under 19 år) 200,- kr. efterfølgende 100,pr. år.
Fornyelse af Rytterlicens er for dem, som havde licens året forinden.
 Fornyelse af Rytterlicens for voksen (Status A - 19 år eller ældre) 150,- kr. pr. år
 Fornyelse af Rytterlicens for ungdomsrytter (Status B - under 19 år) 100,- pr. år.
Generhvervelse af Rytterlicens er for dem, som har haft pause (dvs. ikke haft licens det foregående år).
 Generhvervelse voksen (Status A - 19 år eller ældre) 250,- kr., efterfølgende 150,- kr. pr. år
 Generhvervelse ungdomsrytter (Status B - under 19 år) 200,- kr. efterfølgende 100,- pr. år.
Læs også om Licensreglerne og Rytterstatus i Regelbogens §103, §105, §105. 1 og §105.2
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Medlemskab af DWF
Medlemsklub af DWF. Hvad koster det og hvad får jeg for det?
Klubmedlemsskab af DWF, kr. 399,-*
- Støtte den organiserede westernridning i Danmark, din klub inklusiv.
- Støtte uddannelsen af danske dommere og officials.
- Tilgang danske dommere, ringstewards og officials af en høj kvalitet, til en overkommelig pris
- Uddannelse af klubbernes øvrige officials (Showmanager, showsekretær, doorman osv.)
- Grundigt gennemarbejdet dansk regelbog.
- Samme regler til alle stævner.
- Et nationalt pointsystem der retfærdigt fordeler rytterne i de rette kategorier.
- Økonomisk «Kick-back» iht. antallet klubbens primære DWF-medlemmer kr. 100,-* pr. medlem.
- Mulighed for offentliggørelse af scoresheet og resultatlister på DWF’s hjemmeside
- Stemmeret til repræsentantskabsmøde iht. antallet klubbens primære DWF-medlemmer + en
klubstemme.
- Stor fleksibilitet som arrangør inden for regulerede lovlige rammer.
* Gælder for 2014

Krav til DWF-medlemsklubberne for at kunne få ”kick-back”:
-

Medlemskab af DWF
Indberetning af resultatlister fra DWF-klasser inde for 14 dage. Resultatlisten skal desuden være på
DWF’s standard formular.
Indberetning af fyldestgørende medlemslister iht. vedtægter
Indsendelse af gældende vedtægter såfremt disse ændres
Min. 3 forskellige DWF-aktiviteter iht. Aktivitetskataloget.
Aktiviteterne skal foregå i klubbens medlemsperiode

DWF Aktivitetskatalog (Min. 3 afviklede aktiviteter som nedenstående):
 1 DWF-stævne.
 5 DWF-klasser ved andre shows, stævner, træning eller lign..
 1 clinic/undervisningsdag udbudt for bl.a. DWF-medlemmer.
 1 Ungdomsrytter-aktiviteter udbudt for bl.a. DWF-medlemmer.
 Uddannelse af min. 1 Stævneofficials i DWF-regi.
 1 ridelejr udbudt for bl.a. DWF-medlemmer.
 1 klubaften med oplæg fra DWF-repræsentant (bestyrelsen, udvalgsmedlemmer,
ringstewards, dommer/dommeraspiranter osv.).
 1 klubhold til DWF-DM.
… kom gerne med flere forslag til næste års aktivitetskatalog.
Hvad er en DWF-klub?
Hvad er kravene til at blive registreret som DWF-klub?
- Der skal været et sæt DWF-godkendte vedtægter
- Der skal være en klubledelse på minimum 3 personer
- Der skal være min. 10 medlemmer (iht. Told & Skat)
- Godkendt ansøgning om DWF-medlemskab
- Indbetaling af kontingent i forbindelse med indmeldelse
o Et medlemskab tæller fra indmeldelsesdato til 31/12 i indeværende år.
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