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Avtal samt regler för lektionsridning vid Södra Ölands Ryttarförening 
 

All lektionsverksamhet genomförs i samarbete med Hälsogårdens Ridcenter. Planering, 

gruppindelning och genomförande av lektioner sköts och hanteras av Hälsogårdens Ridcenter. 

Medlemskap i Södra Ölands Ryttarförening är obligatorisk för alla ridskoleelever, detta innebär bland 

annat att ridskoleeleven är försäkrad under ridningen och eventuella övriga aktiviteter som klubben 

anordnar. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet för kommande år. 

När du vistas på Hälsogårdens ridcenter gäller våra gemensamma trivsel och säkerhetsregler (se 

bilaga)  

Vi vill särskilt att ni observerar reglerna avseende hjälm och säkerhetsväst som är obligatoriska vid all 

hantering av häst och vid ridning för barn och ungdomar under 18 år samt att vi har nolltolerans mot 

alla typer mobbning, sexuella trakasserier samt droger. Att bryta mot dessa innebär att du kan bli 

avstängd från anläggningen och ridskolan utan rätt till återbetalning av ridlektioner eller 

medlemsavgift.  

Innan ridlektionen 
Vid ridning ska hästen iordningsställas både före och efter ritten, vilket innebär att eleven ska komma 

minst 20 min före ridlektionen. Det är allas ansvar att hästarna hanteras väl och på ett säkert sätt. Vi 

går gemensamt från stallet till ridhus eller paddock. Det finns som regel inte personal på plats i stallet 

innan lektionen, det innebär att nybörjare och yngre elever bör ha en medhjälpare* med sig till 

lektionen. 

Under ridlektionen 
Eleverna undervisas teoretiskt samt i olika former av ridning enligt respektive grupps utbildningsplan. 

För elever som behöver ledare ansvarar eleven/ målsman för att det finns lämplig medhjälpare* på 

plats. 

Efter lektionen 
Efter ritten ska hästen skötas om och utrustningen ska tas om hand och smörjas innan den hängs 

tillbaka på rätt plats. Om teorilektionen är efter ridningen så får man vänta med att smörja till efter 

teorin. 

*Utbildning för medhjälpare anordnas i samband med terminsstart mot en mindre avgift. Vi 

rekommenderar utbildningen om du som medhjälpare inte har hästvana. 

Återbud till Lektion 
På vår ridskola erbjuder vi möjlighet att rida igen i mån av plats om man på något sätt fått förhinder att 

delta i den ordinarie ridgruppen. Vi garanterar två tillfällen per termin. För att få möjlighet att rida igen 

ska återbud lämnas så snart som möjligt dock senast klockan 16.00 samma dag som ridning sker. För 

lektioner på lördagar gäller senast 45 min innan lektionsstart dock senast klockan 12.00.  

Återbud skickas till Lovisa Nordström Andersson på Messenger eller SMS 070-267 85 41. 

Fakturor 
Fakturor skickas ut till den mailadress som ni har lämnat till oss. Föreningen tar ut en 

administrativavgift om 25kr.  Pappersfaktura kan erhållas mot en extra avgift f.n. 30 kr totalt 55 kr i 

administrativavgift.  
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Betalning  
Betalning ska ske i förskott men delbetalning godkänns efter överenskommelse med Lovisa 

Nordström Andersson. Oavsett vilket förbinder man sig att betala hela terminsavgiften.  

Sista datum för slutbetalning av vårens terminsavgift är den 31 maj. 

Sista datum för slutbetalning av höstens terminsavgift är den 30 november. 

Uppsägning av ridplats 
Vill man säga upp sin plats gör man det på skriftligen per mail till halsogardensridcenter@gmail.com. 

Ridplatsen är din och ridavgiften fortsätter löpa ända tills man sagt upp sin plats. Man är 

betalningsskyldig under uppsägningsperioden även om man ej deltar på lektionen.  

Vi erbjuder nya elever en prova på period om 4 lektioner, om man säger upp sin plats under prova-på 

perioden så betalar man för de nyttjade lektionerna samt ytterligare 4st från uppsägningstillfället. 

Medlemsavgift återbetalas inte.  

Vid övrig uppsägning under pågående termin betalas avgiften endast tillbaka i särskilda fall. Dessa 

bedöms gemensamt av Hälsogårdens Ridcenter samt Styrelsen för Södra Ölands Ryttarförening. Vid 

sjukdom måste sjukintyg uppvisas.  

Uppsägning till nästkommande termin 
Inför vårterminen ska uppsägning av plats ske senast den 15 november. För höstterminen är datumet 

den 31 maj. Om uppsägning av platsen ej sker i tid har man automatiskt bundit upp sig för kommande 

termin. 

Force Majeure 
Om lektioner förhindras av omständigheter bortom Södra Ölands Ryttarförenings kontroll som inte 

skäligen kunnat förutses eller övervinnas, skall detta medföra utebliven lektion utan påföljd. Eleven 

skall omedelbart underrättas om sådan omständighet.  

Vi återbetalar inte avgifter för ridlektioner som ställts in på grund av force majeure. 

Exempel: extrema väderförhållande som kan äventyra elever, personal eller hästars hälsa, lagbud 

eller myndighetsåtgärd. 

I särskilda situationer kan andra regler gälla än dem ovan. Då kommuniceras dessa via ridlärarna 

och/eller medlemsbrev. Ex. vid pandemi. 
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Jag godkänner att mitt barn eller jag själv som elev kan komma att finnas med på bild från 

aktiviteter som Södra Ölands Ryttarförening anordnar. Dessa bilder kan komma att publiceras 

på föreningens eller Hälsogårdens hemsida eller sociala medier i sammanhang som bl.a. ridlektioner, 

tävling eller aktivitetsdagar. 

 

Ridskoleelev 

 

Namn:………………………………………………..  Personnummer (10 siffror): …………………………… 

Målsman/Fakturamottagare 

 

Namn:………………………………………………..  Personnummer (10 siffror): …………………………… 

Epost:………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer:………………………………………………………………………………………………….. 

Adress:……………………………………………………………………………………………………………. 

Jag önskar: 

E-faktura per mail (avgift 25 kr)  Post-faktura (avgift 55 kr) 

 

  

Härmed är har båda parter accepterat detta avtal som löper tillsvidare från detta datum fram till att 

någon av parterna säger upp avtalet. Parterna förklara sig nöjda med ovanstående avtal som har 

upprättats i två likalydande exemplar och utväxlats mellan parterna. Vid omyndig elev skall målsman 

skriva under detta avtal. 

 

Ridelev/Målsman   Södra Ölands Ryttarförening  

 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

Datum och Ort    Datum och Ort 

  

…………………………………………………  ………………………………………………… 

Signatur    Signatur 

 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Ridskolans anteckningar  

Började rida:…………………………………..  Grupp:…………………………………………… 


