
Bestämmelser för gruppridning vid Enköpings Ridklubb 
 
Eleverna i ridgrupperna får undervisning i dressyr, hoppning samt uteridning. Indelningen i grupperna sker efter 

ålder och ridkunskap. 

Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens målsman. 

 

1. Medlemskap i klubben är obligatoriskt. Betalas varje år. 

2. 1:a ridtillfället är en provgång och betalas med Swish eller kort om elevkort ej lämnas. 

3. En bestämd dag och tid en gång i veckan är reserverad. 

4. Vi har obligatorisk teori en gång per termin. 

5. Ridtid är den tid eleven disponerar hästen, i detta ingår även upp- och avsittning. 

6. Anmälan till höstens termin sker genom att man betalar in bokningsavgiften. Bokningsavgiften är en del 

av terminsavgiften. 

7. Resterande del av terminsavgiften betalas i förskott efter fakturan. 

8. Höstterminen övergår efter jullovet automatiskt till vårterminen och ingen ny anmälan behöver göras. 

9. Uppsägning av ridplats skall ske minst 5 veckor i förväg och ska lämnas skriftligt.  

10. Vid sjukdom, längre än 2 veckor, som kan styrkas med läkarintyg, återbetalar ridskolan avgiften för 

missade lektioner från lektion 3. 

11. Vid annan frånvaro kan eleven i mån av plats ”rida igen” i likvärdig grupp, men ej vid hoppning, under 

förutsättning av att lektionen är betald och avbokad, måndag-fredag senast kl. 12.00, lördag senast kl. 

8.00 samma dag. Eleven har 6 veckor på sig att rida igen en avbokad lektion. Avbokning sker genom 

inloggning på Min Ridskola eller på mail post@enkopingsrk.se. 

12. Inställer ridskolan en eller fler lektioner äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller 

återbetalning av avgift enligt elevens val. 

13. För att klubben som är en ideell förening, skall kunna hålla låga avgifter, men ändå behålla hög 

standard, så hjälps vi åt med några timmars ideellt arbete per termin. T.ex i cafeterian, vid tävlingar 

eller annat. 

____________________________________________________________20220101_______ 

ELEVKORT 
 

 

Namn:___________________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________________ 

 

Postnr:____________________ Ort:____________________________ 

 

Tel. bost:___________________ Tel. arb:_____________________ 

 

Tel. mobil:____________________________ E-post: _____________________ 

 

Personnummer:                                               Längd:____________Vikt: ____________ 
 

Nuvarande riddag & tid:_______________________Första ridtillfället:____________

   

Undertecknad har tagit del av och godkänt bestämmelserna för gruppridning och 

 

Personuppgifter          Bilder  Samtycke gällande för 
              (namn,personnummer,mail, tel, etc )           (foton, filmning etc ) 

Integritetspolicy samt kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida samt på klubbens kansli på ERK. Sätt ett 

kryss i rutorna du ger ditt samtycke för 
 

Datum  ____________________________ 

 

Underskrift: ____________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________________Pers.nr____________ 
För ryttare under 18 år skall målsman underteckna.  Tele.nr ________________

  

 


