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Villkor för lektionsridning
Avgift
Medlemskap i Örestads Ryttaresällskap är obligatoriskt.
För att rida lektion måste du ha fyllt 7 år.
Som elev i ridgrupp förbinder du dig att betala en fast lektionsavgift till dess du säger upp din
plats (se nedan ”Uppsägning av ridgrupp” för datum då detta senast ska göras inför varje ny
termin).
Terminsavgiften som baseras på lektionspriset gånger antal ridlektioner, finns specificerad
på den faktura som varje elev får inför terminsstarten och 1 000 kr (bokningsavgift) skall
betalas i förskott senast det datum som anges på fakturan för avgiften. Resterande
terminsavgift skall betalas senast enligt angivelsen på fakturan. Bokningsavgiften återbetalas
inte.
Elev som tecknat terminsavgiften för ridning, förbinder sig att betala avgiften enligt fastställd
taxa enligt faktura. Fakturan skickas till eleven kostnadsfritt via e-post. Om fakturan ej är
betald innan sista betalningsdatum tillkommer en avgift på 100 kr.
Vill du dela upp din faktura på flera betalningstillfällen mot en administrativ avgift á 100 kr,
kontakta Maria Kristoffersson, info@ors.se eller via telefon 0705-29 02 66.
Om du betalat för mycket, betalas överskjutande del tillbaka endast om du ber om det.
Annars ser ÖRS det som ett bidrag till verksamheten. Vid all återbetalning tar vi ut en
administrativ avgift på 100 kr.
ÖRSs rätt att disponera lediga platser
ÖRS disponerar utan inskränkning den ridplats för vilken betalning inte erlagts sista
betalningsdagen enligt faktura eller som blivit ledig genom återbetalning/reducering av
terminsavgift
Ridlektionen är personlig och får ej överlåtas. Överlåtande av ridlekionen inom familjen sker i
samråd med elevens ridlärare.
Rabatt
Rider du mer än en gång per vecka lämnas 10 % för nästkommande grupper, gäller ej för
specialgrupperna.
En teorilektion per termin och då utgår en ridlektion.
Ryttaren skall infinna sig 30 minuter före sin lektionstid för att välja häst och sedan borsta,
sadla, tränsa sin häst.
Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Säkerhetsväst rekommenderas.
Vid hopptävling krävs säkerhetsväst för barn under 18 år då vi följer TR-regler (TR =
tävlingsreglementet länk till hemsidan).

Återbetalning av terminsavgiften
Återbetalning av terminsavgift kan ske vid två tillfällen mot en administrativ avgift 20 % på
terminsavgiften:
Vid sjukdom eller skada där man kan uppvisa ett läkarintyg där det framgår att man helt
måste avhålla sig från ridning eller vid avflyttning från orten där man kan uppvisa ett
flyttintyg.
Frysning av terminsavgiftning
Vid skada eller sjukdom, långtidssjukskrivning eller graviditet är det möjligt att frysa
terminsavgiften mot en administrativ avgift 20 % på terminsavgiften. För frysning krävs
uppvisande av läkarintyg (legitimerad läkare) för sjukskrivning eller graviditet.
Terminsavgiften kan frysas längst i 12 månader.
Efter det att frysningsperioden löpt ut aktiveras avtalet automatiskt såvida inte uppsägning
inkommit enligt uppsägningsreglerna.
Frysning kan inte göras retroaktivt.
Frysning kan ske från och med det datum skriftligt meddelande och läkarintyg
kommit/lämnats till Örestads Ryttaresällskap. I samband med frysning av terminsavgift gäller
ej igenridning.
Uppsägning av ridgrupp
Ska göras 4-5 veckor innan pågående termin slutar eller i samband när ridläraren frågar om
du ska fortsätta rida nästa termin.
Medlemskap
Du som ridande på ridskolan skall vara medlem i föreningen och vara införstådd i att det är
en förening och inte ett företag utan en ideell förening.
Medlemsavgift kan aldrig bli föremål för återbetalning.
Alla medlemmar är automatiskt olycksfallsförsäkrade under tiden för aktivitet arrangerad av
Örestads Ryttaresällskap, läs mer på vår hemsida under försäkring.
Viktgränser för våra lektionshästar
För våra hästars välbefinnande har ridskolan bestämt övre viktgränser på ryttaren för våra
olika hästar. Vi ber er att vara uppmärksam på kolumnen bredvid hästnamnen när du väljer
häst, där hittar du den aktuella viktgränsen. Fråga gärna personal/instruktör om du känner
dig osäker.
Specialgrupp
Ridning i specialgrupp kan endast ske om du har plats i en ordinare ridgrupp.
Igenridning
På grund av hög belastning samt för hästarnas välbefinnande kommer vi från starten av
vårterminen 2021 inte längre att erbjuda möjlighet till igenridning.
Allmänt
Ridskolan förbehåller sig rätten att när som helst under pågående termin ändra ridtid- och
gruppindelningen om så erfordras. I ridtiden, oavsett gruppnivå, ingår tid för upp- och
avsittning.
När du börjat din ridtermin, deltagit vid dina tre första lektioner (gäller endast nybörjare) eller
har betalat din första terminsavgift förbinder du dig att hålla dig uppdaterad och att följa de
regler som är gällande. Dessa regler skall finnas tillgängliga på anslagstavlor och på
hemsidan. I de fall eleven är minderårig ligger ansvaret för att reglerna följs på målsman.
Alla röda dagar förläggs ridningen till förmiddagen.

Häst och utrustning
Elev är skyldig att väl vårda häst och utrustning enligt anvisningar från personalen och följa
de gällande säkerhetsbestämmelserna, finns på vår hemsida.
Övrigt
Det är din skyldighet/ditt ansvar att läsa vår ”Verksamhetspolicy för Örestads
Ryttaresällskap”.
Kompletterande regler/villkor och information finns på www.ors.se
ÖRS förbehåller sig rätten att vid sjukdom eller skada på hästarna, t ex kvarka eller vid
annan oförutsedd händelse som omöjliggör ridning, ersätta ridning med teoriundervisning.
Som en av Malmö stads idrottanläggningar hänvisar vi till Force majeure klausulen, vilket
innebär att när SMHI utfärdar klass 3-varningar inställs all verksamhet utan rätt till
ersättningslektioner.

