
                                                                       
 
 

Bestämmelser för gruppridning 
 

Avgifter 

 I samband med betalning reserveras en plats i en överenskommen ridgrupp, 
samma dag och tid varje vecka för hela säsongen oavsett betalningsalternativ.   

 Ridsäsongen är från augusti till juni och delas in i perioderna Helsäsong, Termin 
och Halvtermin med fasta datum.   

 Ridavgiften kan betalas per gång eller i perioderna enligt ovan. Vid 
periodbetalning är avgiften rabatterad och ska betalas i förskott. Vid senare 
betalning debiteras en påminnelseavgift med ränta.      

 Erlagd ridavgift återbetalas inte.  
 Avtalet ingås, när det gäller deltagare under 18 år, av deltagarens förmyndare. 

 

Uppsägning 

 Skicka en skriftlig uppsägning via mail till info@malarhojdensridskola.com 
 Uppsägningen ska innehålla namn på den uppsägningen avser samt den dag och 

tid som varit aktuell. 
 Ridskolan förbinder sig att bekräfta uppsägningen och därmed radera 

personuppgifterna på den som avses.  
 Betald avgift för aktuell period återbetalas ej. 
 Som uppsägningstid räknas 4 ridtillfällen. Vilket innebär att, för att inte bli 

debiterad fler ridtillfällen ska uppsägningen vara ridskolan tillhanda 4 
ridtillfällen innan redan vald periods slut.  

 

Vid förhinder 

 Vid förhinder eller sjukdom ska deltagaren avbeställa bokad lektion senast 6 
timmar före lektionens början.  

 Under pågående betalningsperiod har deltagaren möjlighet att ta igen (rida igen) 
sitt missade ridtillfälle i mån av plats i annan likvärdig ridgrupp.  

 Ej avbeställd lektion enligt ovan går ej att rida igen. Gäller även bokad 
igenridningstid. 

 Rids ej lektionen igen under pågående betalningsperiod går den förlorad. 
 Möjligheten att rida igen ett ridtillfälle är personlig, gäller endast den som har 

den bokade platsen och kan ej överlåtas. 



                                                                       
 
 

 Alternativt vid förhinder, efter godkännande av ridläraren, låta annan likvärdig 
ryttare rida det aktuella ridtillfället. 

 Inställer ridskolan lektion äger deltagaren rätt till kompensation i form av 
ridlektion eller återbetalning av avgiften. Ridskolan ska i denna situation 
meddela deltagaren i så god tid som möjligt. 

 

Lektionen 

 Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen. 
 Deltagarna får undervisning i skolridning, dressyr, hoppning, häst-stallkunskap 

och ridning i terräng relaterat till kunskapsnivå.  
 Deltagarna är indelade i grupp efter ålder och ridkunskap. 

 

Utrustning 

 Ridhjälm ska användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.  
 Oömma långbyxor, långärmad tröja lämpliga efter väderlek, samt stövel/känga 

med låg klack (ingen slät sula) ska användas. 
 
Deltagarna får undervisning i skolridning, hoppning och ridning i terräng. Deltagarna är 
indelade i grupp efter ålder och/eller ridkunskap. 
Avtalet ingås när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare. 
 


