INFORMATION OM RIDSKOLANS LEKTIONSVERKSAMHET
Följande gäller om du är elev på ridskolan;
Anmälan gäller för ett läsår i taget, med möjlighet att säga upp platsen inför vårterminen. Uppsägningen sker
skriftligt vi mejl. Det innebär att om man slutar rida mitt i terminen måste man ändå betala för hela terminen.
Undantaget nya nybörjarelever som faktureras 3 (föräldrapaketet/introduktion) + 5 (prova på) ggr samt
medlemsavgift först och därefter meddelar om de vill fortsätta rida. Betalning sker mot faktura. Man kan ej dra av
ridlektioner från fakturan. Behöver du dela upp betalningen går detta bra, gör en första delbetalning innan
förfallodatum så skickar vi ingen påminnelse. Hela fakturan ska vara betald vid terminens slut. Om du har obetald
faktura får du ej rida nästkommande termin. Om du har förhinder att rida din lektion ska du meddela detta på
0491-779 81 senast kl. 14.00 samma dag (gäller mån-fre) eller senast kl. 8.00 på lördagen (gäller
lördagsgrupperna). Lämna meddelande på telefonsvararen. Du får sätta in likvärdig ryttare som redan rider i
verksamheten på din plats efter överenskommelse med ridinstruktören.
Missad lektion kan ridas igen i annan grupp på annan tid i mån av tid och plats under pågående termin. Det är
endast meddelad frånvaro inom tiden som berättigar till igenridning. Max två igenridningar per termin och elev. Är
man långvarigt sjuk återbetalas delar av terminsavgiften mot uppvisande av läkarintyg.
Vi har ett max antal elever i grupperna på 10 st. Vill man rida färre i en grupp kan man gå ihop och betala de
platser som är kvar upp till max antalet. Samtliga grupper har 30 minuter hästkunskap i anslutning till ridningen.
Innehållet på hästkunskapen varierar beroende på ridgrupp och kan till exempel vara ridlära, fysträning, lekar,
uppvärmning, häst- och stallvård, film, riddemo, pyssel, egna uppgifter, föreningskunskap mm. Alla 45- och 60minuters grupper (förutom dressyrgrupperna) rider dressyr, markarbete med bommar och hoppning i treveckors
intervall. Uteritt minst 1-2 ggr/termin för samtliga grupper och övriga ridlektioner förläggs ute på ridbanan och i
terrängen runt ridhusen samt i båda ridhusen. I ridtiden ingår upp- och avsittning samt eventuell fram- samt
bortplockning av hinder.
De två första veckorna på höstterminen är planeringsveckor då ridinstruktören tillsammans med gruppen/eleverna
sätter gruppmål och individuella mål samt en terminsplanering för läsåret. Om gruppen har behov av det kan hela
ridtillfällen bytas ut mot undervisning i hästkunskap under pågående termin och det är instruktören som avgör
detta.
Lektionspriser
Junior
30 min hästkunskap/30 min ridning 125kr
30 min hästkunskap/45 min ridning 145kr
30 min hästkunskap/60 min ridning 165kr
Har du egen häst betalar du 30 kr lägre pris.

Senior
30 min hästkunskap/45 min ridning 165kr
30 min hästkunskap/60 min ridning 195kr

Ridlekis
Om du är 6 år eller yngre kan du gå på ridlekis och då gäller följande:
Ridlekisterminen består av två perioder, period vt v. 1-13, 14-25 och ht v. 32-41 och 42-51.
Betalning mot faktura 2 gånger per termin
Pris; 105kr/30 min.
Man är betalningsskyldig för varje påbörjad period. Period 2 ska sägas upp senast en vecka innan den
påbörjas via mejl.
Rabatter
Mängdrabatt
Familjerabatt lämnas from andra ridande familjemedlemmen 10 %, för tredje 15 % osv. Rider samma person flera
lektioner i veckan lämnas 50 % på andra lektionen, 60 % på tredje osv. Rabatt lämnas endast på fasta
terminsavgifter, rabatt lämnas inte på ridlekis.
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Stamkundsrabatt
Stamkundsrabatt gäller om du har ridit 12 terminer eller längre sammanhängande. Du får då en gratis
dressyrträning i dressyrträningsgruppen på fredagar.
Pensionärsrabatt
Gäller om du är över 65 år och då rider du för junioravgift.
Rabatterna gäller endast vid terminsridning.
Föräldrapaketet
För nybörjarbarnens föräldrar och för vuxna nybörjare är det obligatoriskt med en introduktionskurs under de tre
första gångerna på ridutbildningen. Minst en förälder eller anhörig ska gå kursen där vi informerar om ridsporten
och vår förening samt om hästar och ridning och vilka förväntningar och krav vi ställer på våra elever samt vilka
förväntningar och krav de kan ha på föreningen och verksamheten. Barnen ska också vara med vid denna kurs.
För övriga nya elever/föräldrar kommer vi att hålla en kurs under varje Hästkunskapsvecka.
Alla elever ska vara medlemmar i ORK
Medlemsavgift 2018
Junior (tom 18 år) 375kr
Senior 475kr
Familj 825kr
Privatlektioner
Behöver du extra träning kan du ta privatlektioner på lektionshäst (inte hoppning). 30 min för 380kr
eller 45 min för 480kr. Är du terminselev hos oss betalar du för 30 min 330kr och 45 min 430kr.
Boka med någon av ridinstruktörerna.
Hästkunskapsvecka
Under en vecka varje termin, byts de ordinarie lektionerna ut och eleverna kan istället öka sina kunskaper genom
att gå på olika teoripass – hästkunskapsveckan. Under vårterminen 2018 är den v. 12 och under hösten 2018 är
den v. 42.
Vårterminen 2018 startar den 2 januari och slutar den 21 juni. Höstterminen 2018 startar den 6 augusti och slutar
22 december. Ingen ridning röda dagar samt påskafton och trettondagsafton.
Funktionsnedsättning:
Vi har ridning för ryttare med funktionsnedsättning.
För detta ändamål har vi utbildade ledare och hästar och lift.
30 min 235 kr.
45 min 335 kr.
Extra häst 30 min 145 kr.
Extra häst 45 min 195 kr.
Extra personal 320 kr.
Vi har även utbildade F a R-ledare (Fysisk Aktivitet på Recept).
Enstaka ridtillfällen såsom; Studiebesök/kompisgäng/företagsridning mm.
Grundavgift: 340 kr.
Ridning 30 min: 130 kr/person
Ridning 40 min: 160 kr/person
Ridning 60 min: 200 kr/person
Oskarshamns Ridklubb är en Kvalitetsmärkt Ridklubb och Rökfri Anläggning.
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