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I	  MGA-‐DK	  tilstræber	  vi	  at	  have	  en	  rar	  og	  behagelig	  omgangstone	  
hinanden	  imellem,	  derfor	  forventes	  det,	  at	  der	  tales	  sobert	  og	  
respektfuldt	  hinanden	  imellem.	  Ligeledes	  forventes	  det	  at	  ryttere	  og	  
trænere	  imellem	  taler	  pænt	  ogrespektfuld	  under	  træning	  og	  på	  
konkurrencebanen.	  	  

MGA-‐DK	  sætter	  ærlighed	  og	  troværdighed	  højt.	  
MGA-‐DK	  er	  en	  forening,	  hvor	  mange	  gør	  et	  stort	  stykke	  frivilligt	  arbejde	  som	  værdsættes	  af	  alle.

Der	  opfordres	  til	  at	  ryttere	  under	  MGA-‐DK	  ikke	  ryger	  under	  arrangementer	  i	  Danmark	  såvel	  som	  på	  ture	  
i	  udlandet.	  Der	  henstilles	  til	  at	  supportere	  m.El.	  følger	  de	  samme	  anvisninger.	  Landsholdsryttere	  
forpligter	  sig	  til	  at	  følge	  rygereglerne	  ifølge	  deres	  landsholdkontrakt.	  

Al	  træning	  under	  MGA-‐DK	  foregår	  med	  relevant	  sikkerhedsudstyr	  i	  henhold	  til	  de	  internationale	  regler.	  

Det	  en	  selvfølge	  at	  MGA-‐DK’s	  medlemmer	  følger	  hensyn	  til	  dyrevelfærd	  og	  har	  respekt	  for	  nationale	  love	  
og	  regler.	  Medlemmer	  må	  udvise	  gæstfrihed	  og	  være	  høElige	  ved	  gæster	  fra	  andre	  MGA-‐nationer	  og	  vise	  
taknemlighed	  for	  samme	  ved	  besøg	  i	  andre	  MGA-‐lande.	  Det	  forventes	  ligeledes	  at	  rejsende	  medlemmer	  
tilpasser	  sig	  den	  kultur,	  de	  beEinder	  sig	  i.	  	  

Ryttere,	  der	  rider	  for	  MGA-‐DK	  i	  ind-‐	  og	  udland	  bør	  altid	  udvise	  god	  sportsånd,	  godt	  kammeratskab	  og	  
selvdisciplin	  både	  på	  og	  uden	  for	  banen.	  

Ved	  henvendelse	  til	  bestyrelsen	  bestræber	  bestyrelsen	  sig	  på	  at	  vende	  tilbage	  hurtigst	  muligt.

Relationen	  mellem	  forældre,	  træner	  og	  almindelige	  ryttere:	  
Det	  forventes,	  at	  trænerens	  anvisninger	  følges.	  Ved	  konElikt	  henstilles	  der	  til,	  at	  problemet	  løses	  først	  
med	  de	  involverede	  parter	  uden	  for	  banen/træning.	  Lykkedes	  dette	  ikke,	  kan	  der	  rettes	  henvendelse	  til	  
bestyrelsen.	  	  
Træneren	  bør	  optræde	  professionelt	  under	  træning	  og	  på	  banen	  i	  konkurrencesituationer.	  Betaler	  
rytteren	  ikke	  til	  tiden,	  har	  træneren	  fuld	  ret	  til	  ikke	  at	  undervise	  den	  pågældende	  rytter,	  til	  betalingen	  er	  
gennemført.	  

Relationen	  mellem	  forældre,	  landstræner	  og	  landsholdsrytter:	  
Rytteren	  forpligter	  sig	  til	  at	  overholde	  de	  i	  kontrakten	  nævnte	  regler.	  Træneren	  har	  det	  overordnede	  
ord	  sammen	  med	  bestyrelsen.	  Ved	  anledning	  til	  diskussion	  tages	  denne	  efter	  konkurrence	  eller	  endt	  
træning.

IMGA’s	  Code	  of	  Conduct	  er	  gældende	  for	  samtlige	  medlmmer	  af	  MGA-‐DK.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre 


