Bestämmelser för gruppridning
på
Swartlings Ridskola Ryttarstadion
läsåret 2017–2018

Läsåret är indelat i 2 terminer.
En bestämd dag och tid i veckan är reserverad.
Ryttaren undervisas i skolridning.
Knattar tas emot från 4 års ålder.
Juniorer tas emot från 6 års ålder.
Junior är ryttare ej fyllda 18 år vid terminsstart.
Betalning av ridavgifter
Betalningsmottagare:
Swartlings Ryttarförening

647313-6 (ridavgiftskonto)
Ange: Namn, ridhus, riddag, ridtid, telefonnummer
och e-post.
Bokning
Ryttare förbinder sig för en termin i taget, slutar
man mitt i en termin är avgiften förverkad, inga
återbetalningar görs.
Vid avbokning av ridlektion pga. sjukdom ska detta
göras senast dagen innan före klockan 12.00.
Igenridning gäller endast vid sjukdom max 2 ggr
per termin i mån av plats, då lektionen är avbokad i
rätt tid.
Igenridning måste bokas.
Rids ej lektion igen under pågående termin går den
förlorad.
Inställer ridskolan lektion äger ryttaren rätt till
kompensation i form av en bokad likvärdig ridlektion.
Ryttare ombeds att alltid anmäla frånvaro.
Vid förhinder har ryttaren rätt att sätta in annan
likvärdig ryttare, vänligen meddela detta i förväg.
Vid förfrågningar, avbeställningar m.m. ring Gunilla
Swartling 070-570 14 24.
Ryttare ska använda godkänd ridhjälm samt lämpliga
stövlar/skor med låg klack. Hjälm finns att låna.
Använd gärna säkerhetsväst. Säkerhetsväst är
obligatorisk vid hoppning samt vid all ridning för
ryttare upp till 18 år.
Maxvikt för ryttare är 85 kg.

Ridskolan anordnar interna tävlingar i dressyr och
hoppning. Clinics och kurser ges i dressyr, hoppning,
horsemanship (Hästkunskap).
Möjlighet till privatlektioner finns.
All information från Ridskolan till ryttarna
meddelas genom följande:
- www.swartlingsridskola.se
- ”Gilla” Swartlings Ridskola på Facebook
- Anslagstavla i stallet.

Medlemskap i Swartlings
Ryttarförening betalas per
kalenderår
Betalningsmottagare:
Swartlings Ryttarförening

4869605–8.
(medlemskonto)
Vid betalning ange: Namn, adress,
postadress, telefon, e-postadress
samt 10-siffrigt födelsenummer.
Junior 200 kronor.
Senior 350 kronor.
Familj 850 kronor.
Sänd inte medlemskapsavgiften
till ridavgiftkontot.
För att delta i av Ridskolan eller
Swartlings Ryttarförening anordnade
aktiviteter är medlemskap i SwRF
obligatoriskt.
Info från Ryttarföreningen till
medlemmarna:
- Medlemsutskick via mail
- ”Gilla” Swartlings Ridskola på
Facebook
- Anslagstavla i stallet.
www.swrf.se
Medlem är olycksfallsförsäkrad vid
stallvistelse samt har 10 % rabatt på
Stenbergs Läderhandel vid köp av
rid och hästutrustning.
I klubbis kommer att finnas
tidningarna Häst och Ryttare,
Ridsport samt böcker att läsa,
medlem får även hem tidningen Häst
och Ryttare utgiven av Svenska
Ridsportsförbundet.

