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Vilsta Ridskola, 632 29 Eskilstuna
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Bankgiro: HM 427-9683

Ridabonnemang – läsåret 2018/2019
Allmänt:

Ridåret börjar för;

Vilsta 6 augusti 2018 och slutar 19 juni 2019
Ekeby Ridskola 13 augusti 2018 och slutar 16 juni 2019
Para 22 augusti 2018 och slutar 12 juni 2019

Ridningen är inställd på båda ridskolorna under jul/nyår from 21/12-1/1.
Under höstlov, sportlov, påsklov och övriga röda dagar är det ridning som vanligt, undantag Para som ej rider
vecka 44, vecka 8 samt vecka 16. Den 22/9 firar vi att föreningen fyller 70 år och då är alla lektioner inställda på
båda ridskolorna.
Ridtid:

Du har fått bestämd dag och tid reserverad för just dig. Vid ny period kan det tänkas att du har fått byta grupp
utan att du har önskat det. Då beror det på att vi har varit tvungna att ändra i grupperna och ev. fylla på med
nybörjare från väntelistan i din grupp. Om den tid du har fått inte skulle passa dig så ring/mejla till ridskolan så
att vi får byta till en tid som passar dig bättre.

Ingår i ridtiden: I varje ridpass ingår upp- och avsittning, justering av stigläder och dylikt. Alla grupper har ett system där man har
samma häst ca 4-5 gånger, det kan dock uppstå hästbyten emellan på grund av att hästarnas arbetsintensitet
behöver jämnas ut på grund av frånvarande elever, skadade hästar etc. Hel avsutten teoriundervisning på
lektionstid ingår två gånger/termin. För elever som rider 60 min. lektion väljs en clinic/föreläsning istället för ett
teoritillfälle, det andra teoritillfället har eleverna med sin instruktör. För info om teoritillfällena, se terminsplanering.
Uppsägning
av ridplatsen:

Uppsägning av ridplats sker senast två veckor innan periodens slut annars löper abonnemanget vidare.
När man är bokad på en plats i en ridgrupp är man betalningsskyldig för hela perioden.
Undantag är långvarig sjukdom mot uppvisande av läkarintyg eller flyttning från orten.
Ny elev får säga upp sitt abonnemang inom tre lektionstillfällen och betalar då endast för de gångerna.

Ridperiod:

Period 1 (Vilsta v32-v47 = 16 ggr) (Ekeby v33-v47 = 15 ggr) Inbetalningsdatum 180731
Uppsägningsdatum inför nästa period senast 181104
Period 2 (v48-9) = ca 12-13 ggr)
Inbetalningsdatum 181130
Uppsägningsdatum inför nästa period senast 190210
I perioden ingår jul- och nyårsuppehåll, dvs det
debiteras ej
Period 3 (v10-v24, 25 = ca 15-16 ggr)
Inbetalningsdatum 190331
Uppsägningsdatum inför nästa period senast 190526

Betalningsrutiner:

Inför varje period skickas ett mejl med ny faktura för perioden. Det går bra att dela upp fakturan på flera
betalningar men då tillkommer en avgift (50 kr/uppdelning)

Medlemsavgift:

Alla ridelever måste vara medlem i vår förening; Eskilstunaortens Ryttarförening (ERF). Medlemsavgiften
betalas per kalenderår. Förutom rätt till ridabonnemang finns även möjlighet att vara med på kurser,
tävlingar m.m. Medlemsavgiften påförs Period 2 faktura.
Avgift 2019: Senior (00- ) 355 kr, Junior (01-09) 265 kr, Knatte ( -10) 200 kr, Familj 730 kr.

Olycksfallsförsäkring:

Ingår i medlemsavgiften och gäller personskada och täcker även tiden till och från ridskolan.

Avbokning och
igenridning:

Igenridning av ridlektionen kan ske med max 2 gånger per period och elev samt i mån av plats.
Igenridning kan endast ske i likvärdig grupp. För att igenridning skall kunna ske skall avanmälan ha
skett via Horsemanager, vardagar innan 13.00 och helger innan kl.07.30. Igenridning kan endast ske på
någon annans avbokade plats på den ridskola man har plats. Systemet föreslår lämpliga
igenridningsgrupper färgmässigt men kan inte skilja på ridskolorna. Om det inte kommer upp någon
grupp på ”rätt” ridskola så är det fullbokat. Avbokning kan ej återtagas om platsen blivit upptagen av
annan igenridning. Igenridning bokas via Horsemanager och skall vara genomförd innan periodslut.
Igenridning kan ske i förväg om du avbokat din lektion. Teorilekioner kan inte ridas igen men eleven är
välkommen att delta på annan teorilektion. Avbokning och igenridning gäller ej för Ponnyknattar,
talang- och projektgrupper. Ridskolan förbehåller sig rätten att stänga för igenridning om det pga.
sjuka/skadade hästar råder brist på hästar/ponnier. Kom ihåg att rida igen är en förmån!

Ideellt åtagande

ERF med dess ridskolor bedrivs till viss del ideellt, vilket innebär att föreningens medlemmar hjälper till
utan betalning. Detta bl.a. för att kunna hålla nere ridpriserna, öka kvalitén på anläggning/utrustning etc.
Vilsta - Heltjänstgöring:
Gäller endast elever som fyllt 18 år.
På Vilsta har eleverna stalltjänstgöring på söndagar. Stalltjänstgöring innebär att man har hand om
stallet en eller ett par gånger per termin tillsammans med någon ansvarig från ridskolan. En lista sätts
upp i stallet på anslagstavlan över vilken söndag och vilka som har stalltjänst. Om man inte kan ha den
söndagen man är uppskriven får man försöka byta med någon annan.
Ekeby – Cafeteria: Föräldrar till ridelever på Ekeby skall sköta Ekebys cafeteria en gång per termin.
Detta är ett mycket viktigt jobb då det är av stor vikt att cafeterian är öppen så att alla har möjlighet att
handla. Vinsten från cafeteriaverksamheten går tillbaks till barnen och ungdomarna ex musikanläggning,
lånehjälmar etc.

Säkerhetsväst:
Prova-på ridning
för vuxna:

Finns att hyra på ridskolan. Pris: 100 kr/period eller 10 kr/gång. Vill du hyra för hela perioden så sätt in
100,- på BG 293-8942 helst på första inbetalningen o skriv ditt namn så disponerar du en
väst hela perioden. Det går även att betala kontant eller med swish till din ridlärare.
På lördagar klockan 14.00 på Vilsta Ridskola. Här finns det chans för de som vill testa att rida utan att
binda upp sig för en hel period. Vi på ridskolan är mycket tacksamma om du sprider detta till släkt och
vänner. Vilka lördagar som gäller för prova på ridning finns på vår hemsida För bokning och mer
information ring på telefon 016-14 40 01 #2. Att rida ”prova-på” kostar 100,- för 30 minuter.

För barn:

Kvartar- prova på ridning bedrivs på Ekeby Ridskola på söndagar klockan 12.30, då det inte är
tävlingar. Att rida kvart kostar 60 kr. Datum, se vår hemsida eller ring ridskolan 016-144001 #3. Ingen
föranmälan.

Hästis:

Vårt Fritids på Ekeby Ridskola för barn mellan 6-12 år, ingen ridvana krävs men ett hästintresse ☺.
Tillsammans med vår Fritidsledare pysslar vi med hästarna, äter gemensamt mellanmål, har någon form
av teori, leker lekar etc. Grupper måndag – torsdag, kl.14.00-18.00, pris 100 kr/dag.

Priser o avgifter:

Läs mer på www.eskilstunaortens-rf.se under Förening, Avgifter / Priser. OBS! Ni har väl sett att man får
25% rabatt på ridgång nr 2 om man vill rida fler dagar i veckan. Man får även 10% rabatt om man är fler i
familjen som rider (rabatten dras från den billigaste avgiften)

Priser hösten 2018

Tid

Max antal

Pris/gång

Nybörjargrupp barn

30 min ridning/30 min teori

8 st.

195 kr

2 925 kr

Ridning 45 min

45 min ridning/(projekt +30 min teori)

12 st.

200 kr

3 000 kr

Ridning 60 min

60 min

12 st.

210 kr

255 kr

3 150 kr

3 825 kr

Specialgrupp 60 min

60 min

8 st.

220 kr

300 kr

3 300 kr

4 500 kr

Tvådagars kurs

60 min x 2

Mindre grp

750 kr

850 kr

Junior

Senior

Hästhyra vid extraaktiviteter såsom tävlingar, pay & jump, programträningar m.m.
Privatlektioner

1 st. ryttare

2 st. ryttare

Ca. pris/per. (15 ggr)
Junior

Senior

150 kr/tillfälle

3 st. ryttare

4 st. ryttare

Pris/gång o ryttare

Junior

Senior

Junior

Senior

Junior

Senior

Junior

Senior

60 min

600 kr

700 kr

530 kr

620 kr

430 kr

550 kr

380 kr

460 kr

45 min

500 kr

630 kr

420 kr

500 kr

370 kr

440 kr

330 kr

390 kr

30 min

400 kr

470 kr

320 kr

400 kr

300 kr

360 kr

270 kr

320 kr

Övriga aktiviteter:

Förutom den ordinarie ridningen ordnar ridskolan diverse aktiviteter såsom häst- och stallvårdskurser,
helgkurser, ridläger, tävlingar m m. Håll utkik på anslagstavlorna och hemsidan!

Till slut hoppas vi att ni som elever kommer att trivas här hos oss. Tänk på att det är vår gemensamma anläggning och
om vi alla hjälps åt kan vi få det trevligt. Vi är en rökfri anläggning vilket innebär att rökning endast är tillåten vid våra
rökrutor och så källsorterar vi våra sopor. Var vänlig och respektera detta och använd de befintliga kärlen.
Har du andra förslag på hur vi skall öka trivseln så tala gärna med din ridlärare!
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