Ridskoleavtal för Lunna Ridklubb
Medlemskap
• Medlemskap löses per kalenderår och är obligatoriskt vid deltagande i alla klubbens hästrelaterade
aktiviteter efter tre prova på-tillfällen.
• Medlemskap krävs även för ryttare på egen häst som vill nyttja klubbens anläggning.
• I medlemsavgiften ingår bland annat Svenska Ridsportförbundets medlemsförsäkring.

Anpassning efter dina behov
Ridskolan behöver inte veta mer än nödvändigt om ryttarens funktionsvariationer, men det är viktigt att
meddela om ryttaren har epilepsi, benskörhet, lättblödande sjukdomar, diabetes eller dylikt, utifrån
säkerhetsaspekter.
• Det är ridläraren som bedömer vilka metoder som används vid upp- och avsittning för den enskilda
eleven.
• Assistent och/eller medföljande är den som har ansvar för eleven från att ni ankommer till ridskolan
tills att ni åker hem, vid upp- och avsittning samt under lektionen, under handledning av Lunna
Ridklubbs personal.
• Specialsadlar och -utrustning finns tillgängligt för de ryttare som har behov av det.
• Uppsittningsramper i olika höjder och hjälp vid upp- och avsittning finns tillgänglig för alla ryttare.
• Personlyft finns som används till vissa ryttare.

Ledsagning
• Lunna Ridklubbs ridlärare är de som fattar beslut om huruvida en ryttare behöver ledsagare eller inte
i samband med ridning. Beslut om behov av ledsagare baseras främst på säkerhet för hästar, ryttare
och övriga personer som är närvarande vid ridningen. Även andra omständigheter kan ge behov till
ledsagning.
• Ryttare med epilepsi måste alltid ha en medföljande person som är beredd att ansvara för ryttarens
omvårdnad i det fall ett epilepsianfall inträffar.
• Ryttare som behöver ledsagning ska antingen ta med en ledsagare eller meddela via mail till
info@lunnaridklubb.se, sitt behov av ledsagare. Om det är möjligt utifrån tillgänglig personal, är Lunna
Ridklubb behjälplig med ledsagare mot en ersättning.
• Ledsagare ska ha god hästkunskap och högt säkerhetstänkande. Lunna Ridklubb anordnar
ledsagarkurser som nya ledsagare ska gå.
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Deltagande i aktiviteter, kurser och ridläger
• Anmälan till alla former av aktiviteter som inte är terminsridning i grupp är bindande, dvs du förbinder
dig att betala för deltagande även om du inte kommer. I vissa fall, t.ex. vid bokning av privatlektioner,
kan det gå att flytta en bokad tid. Återbetalning sker endast vid uppvisande av läkarintyg.
• Vid deltagande för icke-medlem på ridläger och andra hästrelaterade aktiviteter tillkommer en avgift
på 50 kr per dag.

Terminsridning i grupp
• Upp- och avsittning ingår i lektionstiden.
• Ridläraren bedömer vilken nivå som är rätt för dig, när det är dags att byta nivå samt vilken
utrustning du får och inte får använda vid ridning.
• Väst ska bäras under alla hopplektioner som sker både inne och ute när man är under 18 år. Vi
rekommenderar alla att använda skyddsväst.
• Prova på-ridning i ridgrupp erbjuds tre gånger till ordinarie pris med ett tillägg på 50 kr/gång. I vissa
fall, om ridläraren rekommenderar, kan provridning ske som privatlektion.
• Om ridläraren vid bokad lektionsridning bedömer ridning vara olämplig p.g.a. svåra
väderförhållanden, personalbrist eller andra av Lunna Ridklubb ej påverkbara omständigheter, kan
ridning komma att ersättas med teori eller ställas in. Meddelande skickas ut i sådana fall. Teori ersätts
inte i efterhand med ridning och ger inte rätt till prisavdrag.
• Meddelande om lektioner som ställs in p.g.a. ovanstående sker per sms till det telefonnummer du
angivit. Inställd lektion ger möjlighet till igenridning enligt samma principer som beskrivs under
rubriken ”Igenridning och avbokning vid terminsridning i grupp”.
• Uppsägning av plats sker vid två tillfällen under året. Uppsägning sker skriftligt brevledes eller via
mail till info@lunnaridklubb.se, senast 31 oktober inför vårterminen och 30 april inför höstterminen.
• Du behåller din plats i gruppen från termin till termin om du inte själv säger upp din plats eller Lunna
Ridklubb behöver göra sådana förändringar att Lunna Ridklubb inte längre kan erbjuda dig ridning i
samma grupp som tidigare. Om sådan förändring sker meddelas du i god tid och erbjuds plats i annan
grupp. Ridavgiften ska vara betald vid lektionstillfällena. Personal äger rätt att avvisa elever som ej
erlagt ridavgift.
• Ridning i grupper på nivåerna Trava flera varv och över sker utan ledsagare.
• Ridläraren avgör när nivåbyte är aktuellt.

Igenridning och avbokning vid terminsridning i grupp
• Avbokning av ridlektion ska ske senast kl. 10.30 vardagar och kl. 08.00 lördagar för att ge möjlighet
till igenridning.
• Igenridning kan samma dag bokas t.o.m. kl. 11.00 vardagar och 08.00 lördagar.
• Igenridning sker under innevarande termin, i mån av plats, i grupp på ryttarens egen nivå eller lägre
med undantag av sista lektionen på terminen som kan flyttas över till nästa termin.
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• Avbokad teori kan inte tas igen med ridning. Avbokad ordinarie lektion kan inte ridas igen på
hopplektion.
• Maximalt antal igenridningar per termin är fem.
• Om man uteblir utan avbokning eller utan att meddela detta vid tre lektionstillfällen blir man
kontaktad av ridskolan.

Betalning
• Allt deltagande i Lunna Ridklubbs aktiviteter sker mot förskottsbetalning.
• Fakturor mailas till den mailadress du registrerat. Vill du ha fakturan hemskickad i brevform mot en
extra avgift får du kontakta Lunna Ridklubb via mail, info@lunnaridklubb.se

Force majeure
• I händelse av krig, naturkatastrof, smittsam sjukdom eller liknande händelse som står utanför Lunna
Ridklubbs kontroll kan ridningen komma att ställas in. Återbetalning av ridavgift sker inte i sådant fall.

Villkor för fakturaköp
Betalningsvillkor: 21 dagar netto.
Dröjsmålsränta: Referensränta + 8%. Förseningsavgift: 50 kr. Kravavgift (påminnelse 2):
Referensränta + 8% kr.
Du måste betala alla fakturorna för din plats även om du väljer att sluta innan terminen är slut.
Ange ALLTID OCR-numret vid betalning!

Lunna Ridklubb
Juni 2022
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