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AVTAL FÖR LEKTIONSRIDNING I VÄXJÖ RIDKLUBB 

Åtaganden för Växjö Ridklubb 

1 § Växjö Ridklubb tillhandahåller häst med utrustning, ridlärare samt anläggning. Vid sjukdom och ledighet 

sätts vikarie in eller så kan lektionen komma att flyttas fram alternativt ställas in. Om lektionen ställs in har den 

ridande pengarna tillgodo inför nästa period.  

2 § Växjö Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundets riktlinjer och utbildningsplan inom samtlig 

ridundervisning.  

 

3 § Växjö Ridklubb innehar en kollektiv olycksfallsförsäkring via Svenska Ridsportförbundet, vilken omfattar 

samtliga medlemmar som deltar i ridverksamhet arrangerad av föreningen. Läs mer om vad försäkringen 

omfattar på Svenska Ridsportförbundets hemsida, www.ridsport.se 

Åtaganden för ridande  

4 § För att kunna delta i Växjö Ridklubbs lektionsverksamhet krävs medlemskap i föreningen samt att detta avtal 

om lektionsridning är korrekt ifyllt och undertecknat. För elever under 18 år, krävs vårdnadshavares underskrift. 

Avtalet skall senast vid tidpunkten för första ridtillfället vara ridskolans personal tillhanda. Inlämning av avtal 

kan ske antingen via post, e-post (scannad version) eller personligen. Vid inlämning via e-post, skicka avtalet till 

stallet@vaxjoridklubb.se  

Om avtalet lämnas via e-post ska detta göras dagen innan första ridtillfället eller senast  klockan 12.00 samma 

dag.  

5 § Som medlem förbinder du dig att följa anslagna regler för lektionsridning och anläggningens regler, 

föreningens stadgar (typstadgar för lokalförening från Svenska Ridsportförbundet), samt att iaktta gott 

horsemanship. Mer information finns på Växjö Ridklubbs hemsida, www.vaxjoridklubb.se 

6 § Samtliga ridande förväntas att vid behov, hjälpa till på Växjö Ridklubb genom att utföra ideellt arbete.  

Insatsen kan komma att variera under terminerna. Vid utförande av ideellt arbete, ansvarar vårdshavare för barn 

under 18 år.  

7 § Inför- och efter ridlektionen ansvarar den ridande för att hästen är ren och att utrustning sköts på rätt sätt. Om 

ridläraren anser att hästen inte är tillräckligt ren för att kunna genomföra lektionen kan den ridande bli nekad att 

delta vid lektionen.  

8 § Föräldrar till barn som rider, ansvarar själva för att leda sina barn under lektionen tills den ridande enligt 

ridlärarens bedömning, kan rida utan ledare.  
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Medlems- och ridavgift 

9 § För att delta i Växjö Ridklubbs lektionsverksamhet måste du vara medlem i föreningen och betala 

medlemsavgift. Medlemsavgiften erlägges per kalenderår och betalas i samband med första ridperioden vid 

nyanslutning. Vid förlängning av medlemskap sker dock inbetalning av medlemsavgift i samband med årsskifte.  

Till föreningens medlemsregister behöver vi elevens namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer 

samt e-post. I och med undertecknande av detta avtal godkänner jag att personnumrets 10 siffror används för 

ridklubbens ansökningar av kommunala- och statliga bidrag.  

10 § Ridavgiften skall erläggas i förskott enligt datum på faktura. Om avgift ej erlägges inom avtalad tid blir den 

ridande avstängd från att medverka i verksamheten tills betalning erlagts. För information om avgifter, se separat 

prislista på hemsidan. 

 

Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott via e-post (2 fakturor/ termin). För pappersfaktura tillkommer en 

fakturaavgift på 40 kr.  

 

Avgiften beräknas på antalet lektionstillfällen per betalperiod. 

 

Uppsägning  

11 § Deltagande i lektionsverksamhet löper tillsvidare. Uppsägning av ridplats skall ske skriftligen på särskild 

blankett (finns att hämta på kontoret samt för nedladdning på hemsidan). Blanketten om uppsägning lämnas 

personligen till din ridlärare eller till ridskolechefen, alternativt via post eller e-post (scannad version). En 

bekräftelse skickas sedan till dig om att vi mottagit din uppsägning. Observera att du är betalningsskyldig under 

hela uppsägningstiden även om du ej deltar i lektionsverksamheten.  

Växjö Ridklubb förutsätter att den ridande deltar i lektionsverksamheten under uppsägningstiden. Om den 

ridande ej önskar fortsätta att rida under uppsägningstiden ska detta meddelas ridskolechefen. 

12 § Vid uppsägning av ridplats inför höstterminen gäller följande. För höstterminen måste uppsägning av 

platsen ske före 15 juli.  

13 § För uppsägning av plats under pågående termin måste den ridande säga upp sin plats minst 4 veckor innan 

nästa period påbörjas. Det räcker således inte att säga upp sin plats när perioden är slut. Då måste den ridande 

betala ytterligare 4 veckor.  

14 § Återbetalning vid längre tids sjukdom eller olycksfall sker mot uppvisande av läkarintyg, samt att skriftligt 

meddelande gjorts till ridskolechef i direkt anslutning till skadetillfället. Vid långvarig frånvaro på grund av 

sjukdom, olycka eller av annan orsak och som sträcker sig över 3 månader, är man ej garanterad att behålla sin 

plats i ridgruppen.  
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Avbokning 

15 § Vid sjukdom eller förhinder skall den ridande avboka ridlektionen senast klockan 12.00 samma dag som 

lektionen hålls. För lektion som hålls på helgen gäller att avbokning skall ske senast 18.00 kvällen innan. Vid 

avbokning enligt ovan har den ridande möjlighet att boka igenridning. Observera att igenridning endast erbjuds i 

mån av plats. Igenridning skall dock ske samma termin och med max 2 genridningar/termin. Avbokning eller 

igenridning sker till följande e-post: 

avbokning@vaxjoridklubb.se 

 

Tänk på att alltid avboka ridlektionen vid förhinder även om antalet tillåtna igenridningar under terminen redan 

utnyttjats.  

 

Force majeure 

16 § Inställer ridskolan verksamhet på grund av händelse utanför ridskolans eller ridklubbens kontroll, skall felet 

avhjälpas med rimlig ersättningsaktivitet inom rimlig tidsperiod. Ingen kontant återbetalning sker. Dessa extrema 

situationer kan till exempel vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller 

annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas. 

Elever erbjuds ersättningsaktiviteter under den inställda perioden, alternativt ersättningsaktiviter och/eller 

igenridning vid senare tillfälle. Detta förfarande gäller vid force majeure-situation under maximalt 3 månader. 

Ridskolan skall i denna situation meddela eleven i god tid, företrädesvis på ridklubbens hemsida. Om 

verksamhet förhindras av omständighet bortom Växjö Ridklubbs kontroll som inte skäligen kunnat förutses eller 

övervinnas och som löper över mer än 3 månader, skall detta medföra utebliven lektion utan påföljd. 

 

 

Ridskoleelev (under 18 år)                                       Ridskoleelev över 18 år,                                                                     

eller vårdnadshavare till ridskoleelev 

under 18 år 

 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

Namn                                                              Namn 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

Personnummer (10 siffror)               Personnummer (10 siffror) 

 

                                        ………………………………………… 

                                        Telefon 

 

                                        …………………………………............ 

                                        E-post (för fakturering) 

 

                                        ………………………………………… 

                                        Adress 
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Härmed har båda parter accepterat detta avtal som löper tillsvidare från det datum då 

båda parter undertecknat avtalet. Parterna förklarar sig nöjda med ovanstående avtal 

som har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
Observera att om eleven är under 18 år skall elevens vårdnadshavare underteckna avtalet. 

 

 

 

 

      Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn kan komma att finnas med på bild från aktiviteter som Växjö Ridklubb       

anordnar, och att dessa bilder kan komma att publiceras. 

 

      Jag godkänner att jag kan komma att finnas med på bild från aktiviteter som Växjö Ridklubb anordnar, och 

att dessa bilder kan komma att publiceras. 

 

      Jag har ej möjlighet att erhålla faktura via e-post varför jag önskar att pappersfaktura skickas. Observera att 

en fakturaavgift för pappersfaktura tillkommer med 40 kr.  

 

 

 

………………………............................              ……………………………………….. 

Datum och ort                                        Datum och ort 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Ridskoleelev/vårdnadshavare för ridskoleelev           Växjö Ridklubb 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Namnförtydligande                           Namnförtydligande 
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