
AVTAL LEKTIONSRIDNING 
SKULTORPS RYTTARSÄLLSKAP 

 
  
SSkkuullttoorrppss  RRyyttttaarrssäällllsskkaapp  
Ridningen sker hos Skultorps Ryttarsällskap som bedriver ridskoleverksamheten i samarbete med Frida 
Hansson, Jutagårdens Stuteri och Ridskola.  
 
Medlemskap hos Skultorps Ryttarsällskap är obligatoriskt för alla ridskoleelever, detta innebär bland annat att 
ridskoleeleven är försäkrad under ridningen och eventuella övriga aktiviteter som klubben anordnar. 
 
IInnnnaann  rriiddlleekkttiioonneenn 
Vid ridning ska hästen borstas och i ordningställas både före och efter ritten, vilket innebär att eleven ska 
komma minst 30 minuter före ridlektionen. Det är allas ansvar att hästarna hanteras väl och på ett säkert sätt.  
 
SSttaallllrreegglleerr   
• Stallet är hästens hem och där uppträder man på ett lugnt säkert sätt.  
• Hälsa och var trevlig mot alla i stallet, såväl tvåbenta som fyrbenta. 
• Vid all hantering skall hästen vara uppbunden (även boxhästarna). Lämna aldrig hästen utan tillsyn när 

den är uppbunden. 
• När man är på väg in i spiltan är det viktigt att man gör hästen uppmärksam på att man kommer. 
• När man leder hästen använder man alltid grimma och grimskaft. 
• Håll alltid säkerhetsavstånd såväl bakom som mellan hästar. 
• Tänk på att lägga tillbaka det du har tagit fram. Var sak på sin plats. Stallgången skall hållas fri från 

föremål, använd krokar till grimmor, hjälmar, säkerhetsvästar m.m. 
• Ridskolan ansvarar inte för privat utrustning. 
• Vid all ridning på anläggning ska sko med klack och godkänd ridhjälm alltid användas. 
• Det är endast tillåtet att röka vid den rökruta som finns mitt emot ridhusentrén nere vid hagarna. Visa 

hänsyn mot alla! 
 
HHjjäällmm 
När man rider måste man ha en godkänd ridhjälm. Det finns hjälmar att låna men om du ska fortsätta att rida 
är en egen hjälm som sitter bra på ditt huvud det bästa. Undvik begagnat då du inte vet vad som hänt med 
den. Har du trillat av och slagit i huvudet bör du köpa ny hjälm. 
 
SSääkkeerrhheettssvväässtt 
Det är inget krav för ridskoleeleven men kan vara bra att införskaffa. Vi har ett antal västar i olika storlekar för 
utlåning. Säkerhetsvästen skyddar revben, ryggrad och inre organ vid avfallning, spark eller tramp. 
 
SSkkoorr 
En sko med klack är ett måste att ha när man rider. Detta på grund av att man inte ska kunna få i foten genom 
stigbygeln och fastna. En ridsko med shortchaps eller ridstövel är att rekommendera. Det finns även ridskor 
med stålhätta som undviker krosskador vid eventuell trampning. 
 
ÖÖvvrriiggtt 
• Ridbyxor är skönast att rida i men det går även bra med byxor utan sömmar på insidan av låret.  
• Långt hår bör hållas uppsatt.  
• Stora örhängen rekommenderas att ta av under ridningen.  
• Tugga aldrig tuggummi under ridningen.  
• Handskar kan vara bra att ha dels för att få bättre grepp men också för att minimera risk för skavsår.  
• Spö kan man ha på vissa hästar och det finns att låna på ridskolan.  
• Egna borstar får medtagas och användas på hästarna annars har varje häst en egen rykthink med borstar. 
• Tänk på att vid kallt väder är varma kläder skönt att ha inte minst för åskådarna. Fodrade vantar klarar 

man sig nästan inte utan. 
 
 
ÅÅtteerrbbuudd  oocchh  IIggeennrriiddnniinngg  
På vår ridskola erbjuder vi möjlighet att rida igen om man på något vis fått förhinder att delta i den ordinarie 
ridgruppen. Återbud ska lämnas så snart som möjligt. För att få rida igen måste återbud lämnas senast kl 
13.00 samma dag som ridning sker. Skriv ”åb” i pärmen, skicka ett SMS eller ring till din ridlärare. Det går 
även bra att ringa till kontorstelefonen 0500-433566, lämna ett meddelande på svararen. För att rida igen 
måste det ske inom 4 veckor, boka i god tid eller ring samma dag efter kl 13.00. 
 
FFaakkttuurroorr 
Fakturor hängs upp i det nedre stallet på väggen mellan hjälmförrådet och foderrummet. Ta din faktura som 
hänger på respektive dag och tid. De fakturor som ej hämtas skickas ut. Var noga med att du tar med fakturan 
hem så den inte blir liggandes i stallet. 
Ridavgifterna betalas in på Skultorps Ryttarsällskaps BG nr 88 72 61-6.  
 
Betalningspåminnelse 
I de fall en betalningspåminnelse måste skickas för ej betald faktura kommer Skultorps Ryttarsällskap ta ut en 
påminnelseavgift enligt gängse regler samt faktureringsavgift. 
 
  



BBeettaallppeerriiooddeerr 
Det är 4 st betalperioder per år. Det betyder att det är 2 fakturor per termin. De brukar vara med ca 10 
ridgånger / faktura 
 
UUppppssääggnniinngg  aavv  rriiddppllaattss 
Vill man säga upp sin plats gör man det skriftligen till sin ridlärare eller till Frida Hansson. Du kan alltså inte 
prata in på telefonsvararen då du måste få en bekräftelse på att vi har tagit del av informationen. Ridplatsen är 
din och ridavgiften fortsätter att löpa ända tills man sagt upp sin plats. Man är betalningsskyldig under 
uppsägningsperioden även om man ej deltar i lektionerna. 
 
UUppppssääggnniinngg  iinnfföörr  nnäässttkkoommmmaannddee  rriiddtteerrmmiinn 
För vårterminen måste uppsägning av platsen ske före 20 december. För höstterminen måste uppsägning ske 
före 30 maj. 
 
UUppppssääggnniinngg  uunnddeerr  ppååggååeennddee  rriiddtteerrmmiinn 
Om du ska säga upp din plats mitt i en termin måste det göras minst 4 veckor innan nästa period påbörjas. 
Dvs. Det räcker inte att säga upp sin plats när perioden är slut. Då måste du betala och rida ytterligare 4 
veckor. Detta på grund av att vi ska ha en rimlig chans att fylla platsen med en annan ridelev.   
  
UUppppssääggnniinngg  uunnddeerr  ppååggååeennddee  rriiddppeerriioodd 
Vid uppsägning under pågående period betalas avgiften bara tillbaka vid speciella fall, bedöms av ridskolan & 
styrelsen tillsammans. 
 
PPrriissssäättttnniinngg  fföörr  rriiddlleekkttiioonneerr 
Skultorps Ryttarsällskap tillsammans med Jutagårdens Ridskola äger rätten till att ändra pris/lektion till 
kommande termin, dvs ej under pågående termin. Dock ska rideleven informeras om detta senast 6 veckor 
innan nästa ridtermin påbörjas. 
 
Force major 
Vid force major äger klubben eller dess ombud rätten att ställa in ridlektion och ska i största möjliga mån 
planera in ett nytt tillfälle för ridlektionen. 
 
 

 Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn kan komma att finnas med på bild från aktiviteter som Skultorps 
Ryttarsällskap eller Jutagårdens Ridskola anordnar. Dessa bilder kan komma att publiceras på t.ex. Skultorps 
Ryttarsällskap eller Jutagårdens hemsida i sammanhang som bl.a. ridläger, tävling eller aktivitetsdagar. 
 
 
Ridskoleelev 

Namn:…………………………………………… 

Personnr:……………………………………… 

 
Målsman 

Namn:………………………………………….. 

Personnr:………………………………………  

Telefon nr:……………………………………. 

Telefon nr dagtid:………………………… 

Mobil nr:………………………………………… 

Adress:………………………………………….. 

………………………………………………………. 

 
 
 
Härmed har båda parter accepterat detta avtal som löper tillsvidare från detta datum fram till att någon av 
parterna säger upp avtalet. Parterna förklarar sig nöjda med ovanstående avtal som har upprättats i två 
likalydande exemplar och utväxlas mellan parterna. Vid omyndig elev skall målsman underteckna detta avtal 
 
………………………………………………. 
Datum, ort 
 
 
Ridelev/målsman för ridelev  Skultorps Ryttarsällskap 
 
………………………………………………..  ……………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 


