Bestämmelser för gruppridning på Ekerö Ridskola
1. Ryttare är indelade i grupper efter ridkunskap, och deltar i gruppen på en förutbestämd dag
och tid. Grupperna har i normalfallet maximalt 10 deltagare. Ridgrupperna får teoretisk
utbildning samt praktisk undervisning i skolridning, dressyr och hoppning, ridning i skog och
mark, skötsel av häst, utrustning och stallmiljö.
2. Man ska vara på ridskolan senast 20 minuter innan ridlektionen börjar - Hästen förtjänar en
lugn och avstressad hantering inför ridpasset.
3. Lektionstiden inkluderar uppsittning och avsittning med därtill hörande moment. Varje
ryttare ska vid varje tillfälle, utöver själva ridningen, även ta hand om sin häst före och/eller
efter lektionstiden. Konkret innebär det att man sadlar och tränsar på/av, borstar hästen och
kratsar hovar, man mockar ut träckhögar som hästen lämnat efter sig i spilta/box/stallgång,
sopar stallgången om hästen skötts på stallgången, putsar av sadel och träns samt tvättar
bettet före eller efter ridpasset. Ryttare som är tillräckligt erfaren hämtar/lämnar även
hästen i hagen vid behov.
4. Alla som rider ska bära godkänd ridhjälm samt skor eller stövlar med låg klack. Skyddsväst
ska bäras av barn och rekommenderas även för vuxna. När man sköter/hanterar/leder hästen
bör hjälm bäras av alla och definitivt av barn.
5. Alla grupper har teorilektion på sin lektionstid 1 gång per termin. Nybörjargrupper tom nivå
Nyb-I har dessutom teoriundervisning varje gång under del av ordinarie lektionstid.
6. Vid förhinder kan s.k. igenridning ske i mån av plats enligt ridskolans regler för igenridning:
För att få rida igen icke utnyttjat ridtillfälle ska du meddela oss din avbokning senast dagen
innan den dag du rider. Avbokning sker på www.MinRidskola.se eller via sms/meddelande
till vår avbokningstelefon 076-577 2347. (Om du skulle missa tidsgränsen för avbokning är
vi – för hästarnas skull – glada om du ändå meddelar oss så vi kan planera hästarnas
gångtider på bästa sätt!) Avbokad lektion ska ridas igen inom 4 veckor. Igenridning sker i
mån av plats i annan likvärdig grupp. Ridskolan kan inte garantera igenridningstider.
Avbokar man sin igenridningstid – eller om man bara uteblir från den – är den förbrukad. Av
säkerhetsskäl är det inte tillåtet att sätta in ersättare eller att rida igen på hopplektion.
Teorilektion kan inte ridas igen, ej heller Hästlekis-lektioner. Vi undanber avbokningar till
våra personliga telefoner då dessa avbokningar riskerar att bli borttappade!
Bokning av igenridning sker på plats i stallet eller per tfn 08-560 306 00 (mail undanbedes
bestämt för bokning av igenridning).
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7. Inställer ridskolan lektionen äger deltagaren rätt till kompensation i form av alternativ
ridlektion eller återbetalning av avgifter enligt deltagarens val. Ridskolan ska i denna
situation meddela deltagaren i god tid. Ställer ridskolan in verksamhet pga händelse utanför
ridskolans eller föreningens kontroll - force majeure - sker ingen kontant återbetalning.
Dessa extrema situationer kan t ex vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut,
skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som
inte skäligen kunnat förutses eller förebyggas. Ridskolan skall i dessa fall söka erbjuda
ersättningsaktivitet såsom exempelvis teorilektion.
8. Platsbokning i ridgrupp sker på tillsvidarebasis. Det innebär att varje ryttare behåller sin
bokade plats så länge som gruppen existerar. Vill man lämna sin plats ska man säga upp den
genom att skriftligt meddela ridskolan enl nedan.
9. Uppsägning av plats i grupp ska ske senast 4 veckor innan nästkommande betalningsperiod.
Uppsägningen ska vara skriftlig, gärna via mail. Vid uppsägning under pågående
betalningsperiod är ridavgiften förverkad, dvs ingen återbetalning sker.
10. Ridskolans verksamhet bedrivs i samarbete mellan Mälaröarnas Ridklubb ”MäRK” och
Ekerö Ridcenter AB. Var och en som rider på ridskolan ska vara medlem i MäRK.
Medlemsregistrering görs på www.MinRidskola.se .
11. Ridskolans verksamhet över året delas in i två terminer, då vi har ett längre sommaruppehåll
och ett kort vinteruppehåll över jul och nyår. Däremot går det 3 betalperioder på ett år.
Betalperiodernas längd brukar variera från 13 till 16 gånger.
12. Medlemsavgiften och ridavgiften faktureras enligt Ridskolans vid var tid gällande prislista
och betalas till MäRKs bg 5762-8034. Både medlems- och ridavgifter skall erläggas i
förskott. Vid sen betalning debiteras ev. påminnelseavgift och ränta. Utebliven betalning kan
föranleda avstängning från ridningen.
Vår förhoppning är att kunna tillgodose alla ryttares behov oavsett kunskapsnivå!
Varmt välkomna, önskar Hanna & Helena med personal
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