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Inledning  
Att träna med egen tränare är tillåten på Botkyrka Ridsällskaps anläggning. En förutsättning är att 
anläggningsavgiften har erlagts, antingen genom inackorderingsavgift eller på annat sätt. 
Skriftlig information lämnas av bokningsansvarig till tränare som har återkommande verksamhet vid 
BRS anläggning. 
 

Bokning av anläggningens faciliteter  
Bokning av ridhus  
Bokning av ridhus måste ske vid träning då det inte är möjligt/lämpligt för övriga att rida te x vid 
tömkörningskurs eller hoppträning.  
Bokning av terrängbana 
Tränaren ser till att få in anläggningsavgifter av alla ekipage som inte redan löst anläggningskort och 
betalar via swish eller på begäran via faktura (avgift med 50kr tillkommer) 
Vid bokning av ridhus eller annan del av anläggningen sker betalning enligt gällande prislista. Man ska 
boka i god tid innan planerad bokning så att det hinner ligga ute på hemsidan minst en vecka innan 
arrangemang.  
Bokning av ridhus, terrängbana, konferenslokal eller dyl sker via bokningsansvarig. 
 

Obokad träning 
Vid privata träningar (ensam eller max två ekipage) behöver man inte boka men anläggningsavgift 
skall vara betald. För att det ska fungera ska även privata träningar anmälas till bokningsansvarig. 
Under perioden november till mars får inga träningar ske en timme före respektive efter bokat ridhus. 
Den ”fredade” timmen är avsedd att ge enskilda privatekipage möjlighet till ridning i ridhuset. 
Det är tillåtet att rida sin häst även när det är en obokad träning. 
Hoppning i ridhusen som är under obokade tider meddelas via facebooksidan ”ridhusändringar” 
 

Information 
Information om träningar publiceras på hemsidan. På hemsidan finner du även aktuellt ridhusschema. 
Snabba ändringar distribueras via facebook. 
 

Tränaravgift 
Tränare som bedriver träningsverksamhet på anläggningen mot betalning skall erlägga en avgift per 
ekipage och tillfälle enligt prislista. Avgiften tas inte ut vid bokade tillfällen. Betalning sker via swish 
eller på begäran via faktura (avgift tillkommer med 50 kr). 
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