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Medlemskap 
och fakturering

Medlemskap
Medlemskap gäller per kalenderår och är obligatorisk för samtliga medlemmar. 
Avgiften betalas in i förskott inför vårterminen. För elever som tillkommer under året 
sker betalning vid första betalningstillfället. Avgiften går till bland annat Svenska 
Ridsportförbundet. Där ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring och tidningen Häst & 
ryttare som skickas hem till dig. För priser, se fark.se/ridskolan/priser

Fakturering av ridavgifter
Fakturering för ordinarie perioder sker vid fyra tillfällen under året: i januari, mars, juli 
och oktober. Vid betalning ska OCR-nummer alltid anges vid inbetalningar.

Vi skickar faktura via mail om du angett det när du lämnat in dina eller ditt barns 
uppgifter. Tänk på att den kan hamna i skräppostfiltret. Om du föredrar att få fakturor 
via vanlig post tillkommer en expeditionsavgift på 40 kronor då det innebär extra 
arbete och kostnader.

Utebliven betalning
För betalning som inte har inkommit i tid tillkommer påminnelseavgift på 50 kronor. 
Om betalning uteblir i mer än 15 dagar från förfallodagen ges din plats till annan 
ryttare. Betalningen sker till bankgiro 920-2144.

Återbetalning och uppsägning av plats
Om en elev slutar betalas inte avgiften inte tillbaka, men kan överföras till annan 
person som börjar i stället. Vid återbetalningar eller dubbelbetalda fakturor
tas en administrationsavgift om 50 kronor ut.

http://www.fark.se/Ridskolan/Priser


Avtal, 
personuppgifter 
och ideell insats

Avtal ridelever
Alla som rider i vår ordinarie lektionsverksamhet måste registrera sig på 
minridskola.se. Genom att det görs så godkänner den ridande också villkoren
för lektionsridning hos oss.

Personuppgifter
På vår webbplats fark.se/ridklubben/personuppgifter kan du läsa hur vi behandlar 
dina personuppgifter.

Ideella insatser
Medlemskap och ridavgifter täcker det mest nödvändiga som mat till hästarna och lön 
till personalen, men eftersom vi är en ideell förening så är det genom ideella insatser 
och engagemang som vi får in extrapengar. För dessa kan vi till exempelvis köpa ny 
utrustning till hästarna. Därför behövs din hjälp!

Ideella insatser kan vara att stå i cafeterian, vara funktionär på någon av våra tävlingar, 
sälja Newbody, Ullmax eller Restaurangchansen.

Restaurangchansen
Alla medlemmar behöver köpa två stycken Restaurangchansen varje år. Kostnaden 
läggs automatiskt på en av fakturorna under våren. Dina två häften hämtar
du sedan ut i samband med någon av dina ridlektioner.

http://www.minridskola.se/
http://www.fark.se/ridklubben/personuppgifter


Återbud och 
igenridning

Återbud
Om du inte kan närvara på en lektion ska du avboka lektionen via 
minridskola.se. För att ha rätt att rida igen lektionen en annan gång 
måste frånvaron meddelas senast klockan 12.00 samma dag som du 
skulle ha ridit (på lördagar gäller klockan 08.00). Det är också för att vi 
ska kunna erbjuda platsen till någon som vill rida igen samt planera hur 
hästarna ska arbeta under dagen. Observera att du inte kan rida igen en 
teorilektion. Däremot kan du vara med på en annan teorilektion om det 
finns möjlighet.

Sent återbud
Vid för sent återbud eller om du uteblir från lektionen utan att meddela det 
har du ingen möjlighet att rida igen lektionen. Missade lektioner får inte 
dras av på ridavgiften eller sparas till kommande termin. Återbud kan inte 
heller kvittas mot avgift för kurs, läger, tävling eller privatlektion.

Igenridning
Det finns ingen garanti för att du kan rida igen ett återbud även om du 
lämnat det i tid. Det är för att igenridningar endast kan göras i mån av 
plats, det vill säga att någon annan lämnat återbud i tid i en grupp med 
liknande nivå som du själv rider i. Igenridning kan bara göras under 
innevarande termin och du bokar den själv via minridskola.se. Du kan 
inte maila för att boka igenridning.

http://www.minridskola.se/


Längre utebliven
närvaro och 

uppsägning av 
plats

Om du skadar dig mitt i en termin
Om du skadar dig eller blir långtidssjuk mitt i en termin och inte 
kommer kunna rida på mer än fyra veckor så måste du lämna in ett 
läkarintyg för att få återbetalning av ridavgiften. Återbetalning lämnas 
endast för fyra veckor. Är du borta längre tid kan du säga upp din plats 
utan uppsägningstid mot uppvisande av läkarintyg.
Återbetalning/uppsägning sker endast ifrån det datum du informerat 
oss att du inte kan delta, det vill säga ingen retroaktiv återbetalning, 
och när du lämnat in ditt läkarintyg.

Uppsägning av plats
Platsen är din tills dess att du själv säger upp den. Uppsägning under 
pågående termin ska göras senast fyra veckor innan nästkommande 
fakturaperiod. Uppsägning inför vårterminen ska göras senast 1 december 
och inför höstterminen senast första veckan i juni. All uppsägning ska göras 
via mejl.



Teoriundervisning, blockteori
och terminsplanering
Teoriundervisning och blockteori
Varje termin består av både ridlektioner och teoriundervisning. Under en
vecka varje termin har vi också så kallade blockteoripass. Denna vecka kan
du välja något av blockteoripassen istället för ditt ordinarie pass. Det kan
vara studiebesök, gå på dressyr- eller hoppclinic, minikurser i ponnystallet 
eller annat spännande!

Information om teoripassen under blockteoriveckan kommer ut på vår
webbplats och sätts upp utanför kontoret och i ponnystallet i god tid.

Preliminära terminsplaneringar
På vår webbplats finns preliminära terminsplaneringar för både
ridskoleverksamhet och ridlekis. Observera att ändringar i
terminsplaneringarna kan ske utan att instruktörerna meddelar eleverna
direkt. Kom därför alltid klädd för ridning, även om schemat säger teori.

Vid behov eller om det är mycket kallt eller dåligt väder kan också extra 
teoripass läggas in. Teorilektioner kan du inte rida igen, däremot kan du
vara med på en annan teorilektion om det finns plats.



Ridlekis och 
obligatorisk 

utrustning för 
barn

Ridning utomhus – kläder efter väder
Ponnylektionerna är utomhus så länge det inte är fruset i marken. Har det regnat 
under veckan är risken stor att banan fortfarande är blöt och lerig. Kom ihåg att klä 
både vuxen och barn efter väder.

Tänk på att klä dig efter väder oavsett om ridlektionen är i ridhus eller utomhus. Det är 
minst lika kallt i ridhuset som utomhus.

Obligatorisk utrustning för barn
Du behöver inte ha full ridutrustning inför din första lektion. Det går bra med vanliga 
mjuka kläder och skor till att börja med, men godkänd ridhjälm och säkerhetsväst är 
obligatoriskt för alla elever under 18 år vid både ridning och körning i ridskolans regi.

Hjälm och säkerhetsväst finns att låna kostnadsfritt påvår anläggning. Kom gärna lite 
tidigare innan lektionen om du ska prova ut hjälm och säkerhetsväst så att du hittar 
utrustning som passar och sitter bra på dig eller barnet.

• stövlar eller känga med klack
• mjuka byxor utan hårda sömmar som kan ge skav
• en oöm tröja utan luva
• jacka utan luva (om vädret kräver det)
• regnkläder och gummistövlar vid dåligt väder

Tips på kläder för barn att rida i



Trivsel och 
säkerhet

För att du ska få ut så mycket som möjligt av dina lektioner hos oss finns några
riktlinjer att veta om och ha i åtanke.

•Kom i tid till lektionen. Var på plats minst 20 minuter innan lektionen börjar för att 
göra i ordning både elev och ponny i lugn och ro. Var redo att gå ut till lektionen 5 
minuter före den börjar.

•Alla elever oavsett ridnivå ska ha godkänd ridhjälm och kängor eller stövlar med klack. 
För elever under 18 år är det obligatoriskt att använda säkerhetsväst vid all ridning och 
körning i ridskolans verksamhet.

•Hjälm och säkerhetsväst finns att låna i ponnystallet och cafeterian. Kom i god tid så 
att du hinner prova ut utrustning som passar och sitter bra. Säkerhetsvästen ska sitta 
så nära kroppen som möjligt, under tjocka tröjor och jackor för att skydda på bästa 
sätt. Den ska inte gå längre än till svanskotan men måste täcka revbenen.

•Elever med långt hår måste sätta upp det så det inte är i vägen, skymmer, stör eller
fastnar i något.

•Stäng av mobile. Det gäller även medföljande vuxna då det är en säkerhetsrisk att du 
pratar i telefon under pågående lektion, förutom att det stör lektionen. Hästar är
känsliga mot starka ljud.



•Alla ridande på ridlekis måste ha en lämplig ledare med sig, till exempel förälder, 
målsman eller annan vuxen.

•Stötta och hjälp ditt barn men ta inte över instruktörens jobb eller instruera från 
läktaren.

•Spring och prat på läktaren eller i anslutning till ridbanorna stör lektionen och kan 
skrämma hästarna.

•Vårdnadshavare ansvarar för sina barn i stallen.

•Hela anläggningen är rökfri. All rökning hänvisas till platser utanför anläggningen.

•Fråga mycket – det finns inga frågor som är för små eller på något sätt dumma när 
man håller på med hästar! Vi är här för att elever, barn och vuxna ska lära sig allt det 
fantastiska som samspelet med hästarna innebär!

Trivsel och 
säkerhet

forts.



Hästkunskap

Hästar är levande djur med olika personligheter vilket betyder att vi inte alltid kan 
förutse vad de gör eller hur de kommer att reagera i olika situationer. Med 
grundläggande hästkunskap kommer du långt.

•Alla hästar kan både sparkas och bitas, därmed inte sagt att de gör det. Gå aldrig 
bakom hästen i onödan. Håll dig bredvid eller framför hästen och ha uppsikt på vad 
hästen gör.

•Det är viktigt att hålla avstånd mellan hästarna i stall, ridhus och ridbanor. Minst 3-5 
meter åt alla håll är en rekommendation. Det är inte säkert att hästarna är kompisar 
med varandra och kan sparka mot varann om de kommer för nära.

•Låt tyglarna ligga kvar över halsen när du leder den och kontrollera att tyglarna inte 
hänger ner så att hästen kan trampa på dem. Håll i tyglarna cirka 10 cm under hästens 
haka när du leder den och var uppmärksam.

•Även små ponnyer är väldigt starka. Låt inte ditt barn leda hästen helt själv, får hästen 
för sig att gå någonstans kan inte barnen bromsa själva.

•Ge inte hästarna godis som äpplen, morötter, sockerbitar eller knäckebröd utan att 
fråga instruktören först att det är okej. Vissa hästar kan vara överkänsliga mot något 
annat än den mat det ska ha. Om du fått okej att ge godis, lägg det i krubban och ge 
det inte direkt ur handen, det kan göra att hästarna börjar bitas.

•När du leder hästen i ridhus eller på ridbana ska du gå på den sida som är
mot mitten av banan för att inte riskera att bli klämd mot staketet/sargen.



På vår webbplats fark.se och på vår Facebook-sida hittar du information 
om aktiviteter och annat roligt som händer hos oss. Du kan även
prenumerera på vår kalender som finns på webbplatsen så att du inte 
missar viktiga datum och aktiviteter.

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!

http://www.fark.se/
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