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Hej alla medlemmar! 

Som jag redan har berättat för er så är klubben just nu i behov av relativt stora förändringar. Vi behöver 

ta stora kliv framåt men jag förstår också att de måste vara uppdelade på mindre steg för att vi alla ska 

hinna med. Klubben behöver en bättre organisation i alla sina delar för att komma iordning med 

ekonomin, hur vi hanterar vår personal men även hur vi använder och tar hand om våra hästar. Det är 

inget omöjligt arbete men det är mycket som ska göras.  

Jag är medveten om att vissa förändringar känns större än andra men som jag redan vädjat till er om 

så hoppas jag på er förståelse för att vi i styrelsen har hela bilden av klubbens tillstånd. Ett av de större 

stegen att ta är vårt sätt att hantera igenridningar och jag förstår att det under sommaren har varit 

föremål för stora diskussioner. Anledning till denna förändring är att vi behöver förbättra ridlärarnas 

arbetssituation samt förbättra användningen av våra hästar. Allt detta ska förhoppningsvis leda till bättre 

ridlektioner för er medlemmar.  

Vi i styrelsen var inte tydliga i kommunikationen av vårt beslut och här kommer därmed uppdaterad 

information som gäller från och med höstterminen 2018.  

• Avbokning av ridlektion ska vara ridskolan tillhanda senast 12:00 samma dag. Senast fredag 

19:00 för återbud gällande lördagar  

• Återbud ska göras via Horsemanager 

• Igenridning kommer enbart erbjudas i särskilda igenridningsgrupper 

• Det är enbart möjligt att rida igen två lektioner per termin och dessa ska ridas igen samma 

termin som återbudet lämnas 

• Datum för igenridning kommer denna termin delges i god tid via mail, hemsida och anslag i 

stallet.  

•  Man är inte garanterad plats för igenridning utan det är principen ”först till kvarn” som gäller 

• Vid anmälan av igenridning måste man uppge datum för den ordinarie avbokade ridlektionen 

som igenridningen avser.   

• Igenridningsgrupperna kommer att vara indelade till viss del efter nivå 

• Återbetalning av lektionsavgift sker endast mot uppvisande av läkarintyg 

• Teorilektioner är inte igenridningsbara 

• Det är inte tillåtet att byta sin ridlektion med en annan elev 
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