
BESTÄMMELSER FÖR LEKTIONSRIDNING 

Ridlektion  

Kunden har en bestämd dag och tid reserverad för ridning. Ryttaren ska infinna sig 20 
minuter före lektionsstart samt vara beredd på att korrekt avlämna hästen efter avslutat 
ridpass. Antalet ryttare per grupp kan vara upp till 13 stycken. 

Kunden får undervisning i skolridning, dressyr, hoppning, ridning i terräng samt teoretisk 
undervisning. Deltagarna i grupperna är indelade efter ålder och/eller ridkunskap. 

Teoretisk undervisning ingår med två tillfällen/ terminsblock. 

Ridskolan förbehåller sig rätten att ändra i gruppsammansättningen. Riddag och/eller tid 
kan ändras dock endast efter överenskommelse med kunden.  

Ridskolan kan vid behov flytta lektion till en annan dag eller tid. 

Ridavgiften  

Ridavgiften faktureras terminsvis och ska förskottsbetalas. Vid kortare kurser faktureras 
hela kursen. Invändning mot faktura skall ske inom 10 dagar. Delbetalning av avgiften 
får ske efter överenskommelse där en administrativ avgift på 50 kr tas per inbetalning. 
Ridavgiften för en betalningsperiod får delbetalas maximalt 3 gånger. Efter förfallodag 
debiteras påminnelseavgift, 50 kr samt dröjsmålsränta 10%. Tillkommande avgifter i 
samband med inkassokrav tillfaller kunden. 

Medlemsavgift  

För att få delta i ridskolans lektionsridning måste kunden betala ett årsmedlemskap i 
föreningen Farsta Ryttarvänner. Medlemsavgiften täcker en olycksfallsförsäkring vid 
ridning och vistelse på anläggningen. 

Avbokning av ridlektion  

Vid förhinder eller sjukdom ska kunden ha avbokat sitt ridtillfälle eller meddelat ersättare 
för vardag senast samma dag 09:00 och lördag senast fredag 18:00. Kunden har rätt att 
efter ridskolans godkännande, sätta in en annan likvärdig ryttare, alternativt i mån av 
plats själv rida igen sitt förlorade ridtillfälle. Igenridning kan endast ske vid 2 avbokade 
tillfällen/betalningsperiod och endast i förutsättning att ridavgiften är betald, avbokad i 
tid och inom betalningsperioden. Igenridning gäller inte för nybörjarridning, 30/30, 
ponnylekis samt teoriundervisning. Avbeställda outnyttjade lektioner återbetalas inte av 
ridskolan. Avbokning ska ske via minridskola.se för att vara godkänd och ersättare 
meddelas via SMS till 079-100 88 15. 

Uppsägningstid  

Terminsbetalande kunder har en uppsägningstid inför kommande termin på senast åtta 
(8) ridtillfällen före nästa termins start. Säger du upp din plats efter utsatt 
uppsägningsdatum löper terminsabonnemanget automatiskt på för nästkommande 
termin. Uppsägningen räknas då från kommande terminsstart. Uppsägningen ska ske 
skriftligen till ridskolan. Ingen återbetalning av ridavgift. Specialelever som rider 
varannan vecka har 4 ridtillfällens uppsägningstid. Specialelever som rider varje vecka 
har 8 ridtillfällens uppsägningstid. 

Lektioner lov och helger 

Under lov och helgdagar pågår lektioner som vanligt med undantag för juluppehåll 
24/12-1/1 och sommaruppehåll from torsdag innan midsommar. Ridningen startar 
igen måndag v.33 



Säkerhet 

Godkänd hjälm är obligatorisk vid all ridning. Vid ridning ska stövlar eller skor med slät 
sula samt liten klack användas. Skor med stålhätta minskar risken för skador vid tramp. 
Halsduk, kapuschong och ärmlöst linne bör undvikas vid ridning och hästhantering. 

Inställd lektion 

Inställer ridskolan lektion, äger kunden rätt till kompensation eller återbetalning av 
avgiften enligt elevens val. Ridskolan ska i denna situation meddela eleven i god tid. 
Inställer ridskolan ridlektion pga. smitta i besättningen, återbetalas ingen ridavgift och 
detsamma gäller även vid brand, väderkatastrof, krig, pandemi eller andra oväntade 
eller oförutsägbara händelser som inte kan hanteras på sedvanligt vis. Forcemajeure. 

Smittorisk 

För att minimera smittorisk mellan hästar efter besök på andra hästanläggningar får inte 
samma utrustning, kläder och skor användas utan noggrann tvätt och desinficering. 
Använd god hygien och tvätta händer och hår. Ryktsaker får inte under några 
omständigheter användas mellan olika stall. 

Sociala medier 

Ryttare/Målsman som inte godkänner att idrottsinformation och bilder på eleven 
publiceras på ridskolans sociala medier ska skriftligen meddela detta till ridskolan. 

Viktgräns 

På ridskolan finns en generell viktgräns på stor häst är ca 85 kg för att anmäla sig till 
lektionsridning eller privatundervisning. Vikt ponny max 65kg (kat D) 

Avtal 

Avtal ingås för kund under 18 år av kundens målsman/förmyndare.  

Ridskolan är ansluten till RRO - Ridskolornas riksorganisation.  

Ridklubben är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. 
 

 


