Avtal och information för ridande på Stall Liori
Innan ridlektionen

Eleverna ska finnas på plats senast 15 min innan sin lektion, redo att börja förbereda sina hästar.
För ridlekis-grupperna räcker att eleverna kommer så att man hinner prova hjälm och väst då
iordningställande av häst ingår i lektionstiden. Obs! Gruppen 14:45 är en vanlig grupp där man
måste vara på plats tidigare.

Stallregler

• Stallet är hästens hem och där uppträder man på ett lugnt och säkert sätt.
• Hälsa och var trevlig mot alla i stallet, såväl tvåbenta som fyrbenta.
• Vid all hantering skall hästen vara uppbunden. Lämna aldrig hästen utan tillsyn när
den är uppbunden.
• När man är på väg in i boxen är det viktigt att man gör hästen uppmärksam på att
man kommer.
• När man leder hästen använder man alltid grimma och grimskaft.
• Håll alltid säkerhetsavstånd såväl bakom som mellan hästar.
• Tänk på att lägga tillbaka det du har tagit fram. Var sak på sin plats. Stallgången skall
hållas fri från föremål, använd krokar till grimmor, hjälmar, säkerhetsvästar m.m.
• Stall Liori ansvarar inte för privat utrustning.
• Vid all ridning ska sko med klack och godkänd ridhjälm alltid användas.
• Man får gärna ta med godis till hästarna, men mata INTE hästarna med händerna,
lägg i hink. OBS! Fråga alltid först eftersom en del hästar inte tål allt.

Hjälm

När man rider måste man ha en godkänd ridhjälm. Det finns hjälmar att låna men om du ska
fortsätta att rida är en egen hjälm som sitter bra på ditt huvud det bästa. Undvik begagnat då du
inte vet vad som hänt med hjälmen. Har du trillat av och slagit i huvudet bör du köpa ny hjälm.

Säkerhetsväst

Det är inget krav för ridskoleeleven men kan vara bra att införskaffa. Säkerhetsvästen skyddar
revben, ryggrad och inre organ vid avfallning, spark eller tramp. Det finns några säkerhetsvästar
till utlåning.

Skor

En sko med klack är ett måste att ha när man rider. Detta på grund av att man inte ska kunna få i
foten genom stigbygeln och fastna. En ridsko med shortchaps eller ridstövel är att rekommendera. Det finns även ridskor med stålhätta som undviker krosskador vid eventuell trampning.
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Övrigt

• Ridbyxor är skönast att rida i men det går även bra med byxor utan sömmar på insidan av låret.
• Långt hår bör hållas uppsatt.
• Stora örhängen rekommenderas att ta av under ridningen.
• Tugga aldrig tuggummi under ridningen eller i stallet.
• Handskar kan vara bra att ha dels för att få bättre grepp men också för att minimera
risk för skavsår.
• Egna borstar får medtagas och användas på hästarna annars har varje häst en egen
ryktpåse med borstar.
• Tänk på att vid kallt väder är varma kläder skönt att ha inte minst för åskådarna.
Fodrade vantar klarar man sig nästan inte utan.

Återbud och igenridning

På Stall Liori erbjuder vi möjlighet att rida igen i mån av plats, om man på något vis fått förhinder
att delta i den ordinarie ridgruppen. Återbud ska lämnas så snart som möjligt. För att få rida igen
måste återbud lämnas senast kl 11.00 (8.00 gäller för ridlekis, lördagar) samma dag som ridning
sker. Skicka ett mail, SMS eller ring och lämna ett meddelande på telesvar. För att återbudet ska
vara giltigt på mail och SMS hör jag av mig tillbaka när jag mottagit ert meddelande. Igenridning
sker i mån av plats och MÅSTE ske på samma termin som man missat ridning och man ansvarar
själv för att boka in sig, främst i ordinarie grupper. Man kan inte byta igenridning mot nya lektioner. Om man sagt upp sin ridplats får man inte ta igen tidigare missade lektioner!
OBS! INGEN IGENRIDNING KAN SKE UNDER SISTA VECKAN PÅ TERMINEN!

Fakturor

Det är förskottsbetalning på all ridning om inget annat anges. Fakturor mailas i regel ut, vid
önskemål kan faktura på papper delas ut. Betalning sker för 5 ggr/faktura (om inget annat anges)
och betalas in på bankgiro 372-8706.

Mängdrabatt

• Om man är 3 st i en familj som rider (på samma faktura)
får man 5% rabatt på den yngstes ridavgift.
• Om man är 4 st i en familj som rider (på samma faktura)
får man 10% rabatt på den yngstes ridavgift.

Betalningspåminnelse

I de fall en betalningspåminnelse måste skickas för ej betald faktura kommer Stall Liori att ta ut
en påminnelseavgift. Obs! endast 1 påminnelse går ut!! och därefter går den vidare till inkasso.

Uppsägning av ridplats

Det är en fakturaperiod, 5 veckor, i uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen, via mail eller
SMS. Ett svar från mig är viktigt för att veta att information gått fram.
Ridplatsen är din och ridavgiften fortsätter att löpa ända tills man sagt upp sin plats. Man är betalningsskyldig under uppsägningsperioden även om man ej deltar i lektionerna. När man sagt
upp sin plats får man ej ta igen missade lektioner.

Inställd lektion

Vid särskilda omständigheter kan lektion ställas in. Detta meddelas i huvudsak på hemsidan eller
via mail. Möjlighet att ta igen den inställda lektionen erbjuds.
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Uppgifter ridande Stall Liori
Ridskoleelev
Namn ................................................................................................................................................................
Personnummer ......................................................................................................................................

Målsman
Namn ................................................................................................................................................................
Personnummer ......................................................................................................................................
Telefon ............................................................................................................................................................
Telefon dagtid .........................................................................................................................................
Mobil .................................................................................................................................................................
Adress ..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Mail .....................................................................................................................................................................
.Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn kan komma att finnas med på bild från

aktiviteter som Stall Liori anordnar. Dessa bilder kan komma att publiceras.
JA

NEJ

..................................................................................................................................................................................

Datum, ort

Underskrift ridelev/målsman för ridelev Stall Liori
........................................................................................................
........................................................................................................

Namnförtydligande

Stall Liori
Linda Stångberg

...................................................................................................
...................................................................................................

Namnförtydligande
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Tel: 0736-71 07 39
Bankgiro 372-8706

