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Allmänt  
Elev som deltar vid gruppridning ska fylla i och underteckna vid var tid gällande Abonnemang 
för gruppridning.  
Abonnemanget ingås, när det gäller deltagare under 18 år, av deltagarens målsman.  
Elev måste vara medlem i BRS. Medlemsavgiften faktureras i samband med faktureringen 
av vårterminens ridning.  
Plats i ridgrupp är generellt en förutsättning för att få delta i 
andra ridaktiviteter, t.ex. specialgrupper.  
Abonnemanget är personligt och kan ej överlåtas.  

 
Maxvikter  
Ryttarens maxvikt, inklusive personlig utrustning, får inte överskrida 95 kg för att rida häst, 
respektive 65 kg för att rida ponny.  
Vidare har varje häst och ponny individuellt åsatta maxvikter. Dessa ska följas vid utdelning 
respektive val av häst.  
För att säkerställa att viktgränserna inte överskrids kan invägning göras i samband med 
terminsstart. Person som överskrider maxvikten kan inte antas som elev.  

 
Kursplan  
Kursplanen omfattar dressyr, hoppning och ridning i terräng samt teori. En-två 
lektionstillfällen per termin är avsatta för teori och kan bl.a. genomföras som s.k. clinics.  

 
Delat abonnemang  
Abonnemanget kan, efter särskild överenskommelse med BRS, delas mellan två elever som 
då huvudsakligen rider varannan gång.  
Vid delat abonnemang fyller båda elever i var sitt avtal samt skriver under det.  
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På båda avtalen ska det antecknas att de avser ett delat abonnemang samt vilken av 
eleverna som ska vara fakturamottagare.  
Skulle fakturamottagaren underlåta att fullfölja sina betalningsskyldigheter kan BRS komma 
att kräva den andra eleven.  
Samtliga bestämmelser i avtalet gäller båda elever.  
 

Betalning av avgifter avseende ordinarie gruppridning och specialgrupper  
Ridavgift för den ordinarie gruppridningen och specialgrupperna faktureras terminsvis. 
Betalning enligt vårterminens faktura, inklusive medlemsavgift, ska vara BRS tillhanda 
senast den 31 januari. Höstterminens faktura ska vara betald senast den 31 augusti. Om 
man har fler än en ridning per vecka att betala kan man, efter överenskommelse med BRS, 
dela upp betalningen på max tre månader. Inbetald terminsavgift återbetalas inte.  
Man har automatiskt kvar sin ridplats från en termin till nästa förutsatt att man betalar 
bokningsavgiften (som utgör en del av terminsavgiften). För att ha kvar sin ridplats till 
höstterminen ska man ha betalat in bokningsavgiften senast den 30 maj. För vårterminen 
gäller 31 december. Bokningsavgiften återbetalas inte. Anslag om bokningsavgiften sätts 
upp i god tid innan den ska vara betald. Bokningsavgiften faktureras.  
Med ridplats avses av instruktör utsedd plats i lämplig grupp. BRS kan inte garantera plats i 
motsvarande grupp som man tidigare har ridit i. Grupper kan behöva delas upp och/eller slås 
samman och dag och tid kan behöva ändras. BRS försöker dock i möjligaste mån att bereda 
plats i grupp på liknande nivå.  
Om man rider i eller vill börja i en specialgrupp så får man söka om sin plats inför varje 
hösttermin. Platser tilldelas till elever som uppfyller kraven för att rida i en 
specialgrupp, bl a tittar vi på engagemang och funktionärstimmar.  

 
Betalning av kurser  
Kurser faktureras och betalas enligt uppgift på fakturan.  

 
Betalning av läger  
Ridläger faktureras och betalas enligt uppgift på fakturan.  

 
Avbokning av ridning  
Vid särskilda fall, t.ex. graviditet eller långvarig sjukdom, kan elev mot uppvisande av 
läkarintyg och efter särskild överenskommelse med BRS sätta in en lämplig ersättare under 
ordinarie lektion. Ersättaren som ska godkännas av instruktör ska, förutom att vara medlem i 
BRS, ha minst samma utbildningsnivå som den ordinarie eleven. En ersättare gäller per 
termin. Gällande viktgränser ska respekteras.  
För att underlätta hästplaneringen ska anmälan om förhinder göras per SMS till 072-361 93 
18 senast kl. 14.00 samma dag (måndag–fredag) eller senast kl. 8.00 samma dag (lördag–
söndag). Namn och ridgrupp ska anges i meddelandet.  
Avbokade lektioner ersätts inte och kan heller inte ridas igen.  

 
Återbetalning av terminsavgift  
Vid uppsägning av ridabonnemang återbetalas inte återstående terminsavgift. Undantag görs 
dock om intyg från läkare om långvarig sjukdom eller vid graviditet kan presenteras. Man har 
dock alltid fyra veckors uppsägningstid från det att man mailat till gruppansvarig eller 
info@brs.nu och fått bekräftelsesvar.  
Undantag görs även i fall då eleven har råkat ut för olycka i samband med lektion på BRS. 
Ingen uppsägningstid tillämpas i detta fall.  
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Betalning i kassan  
För att undvika kontanthantering ska betalning i kassan företrädesvis ske med swish. 
Maxbelopp vid kontantbetalning gäller. Se vidare i policy P111 Kontanthantering.  

 
Sen inbetalning och obetalda avgifter  
Vid betalning som inkommer efter sista betalningsdag uttas dröjsmålsränta enligt räntelagen 
samt påminnelseavgift enligt gällande prislista. Obetalda avgifter skickas till inkasso.  

 
Utrustning  
BRS har säkerhetsvästar och ridhjälmar till utlåning.   
Hjälm ska bäras vid all hantering såsom ridning, longering och tömkörning. Ponnyelever bör 
bära hjälm och väst även i samband med skötsel.  
Under alla hopplektioner ska väst bäras av samtliga elever under 18 år. Övriga 
rekommenderas att bära väst.  
Vid terrängträning är väst obligatorisk för alla elever. Vidare rekommenderas långärmad 
överdel vid all uteritt.  
Alla elever måste ha ridstövlar vid all ridning. Allternativt kan ridskor med klack användas 
men bör då kombineras med short chaps.  
Ridinstruktören kan, för att främja säkerheten, ha synpunkter på utrustningen. Följ dennes 
anvisningar!  
Vid olika tillfällen anordnar BRS tävlingar. Under tävling måste gällande tävlingsreglemente 
följas, t.ex. kan häst behöva ledas på anläggningen med normalt huvudlag med bett och 
tyglar. Kontrollera med din instruktör vad som gäller!  
All utrustning måste vara godkänd och minst CE-märkt.  

 
Smittsamma sjukdomar  
Eventuell förekommande smitta riskerar att spridas om man använder samma kläder och 
utrustning vid olika stall.  
Vid misstänkt smitta informerar BRS om detta och uppmanar eleverna att inte använda 
samma kläder och övrig utrustning vid besök vid andra stall alternativt att tvätta och 
desinficera utrustningen noga mellan besöken.  

 
Cafeteria  
En gång per termin, under en lördag eller söndag, har varje ridgrupp ansvaret för att hålla 
cafeterian öppen. Schema publiceras på hemsidan och sätts upp på anslagstavlan i stallet i 
början av varje termin.  
Den reserverade tiden, typiskt två timmar, är personlig och eleven ansvarar själv för att hitta 
en ersättare vid behov. Cafeteriagruppen kan inte hjälpa till med detta.  

 
Information till ridskoleelever  
BRS lägger löpande ut information på hemsidan www.brs.nu samt på BRS Facebooksida 
enligt policy P112 Informationshantering inom BRS.  
Inför terminsstart publiceras ett s.k. Terminsbrev med nyttig information särskilt för 
ridskoleelever.  
BRS tillhandahåller inte kontaktlistor för ridgrupperna utan ridgrupperna ansvarar själva för 
att ta fram sådana i fall det är önskvärt.  

 
Personuppgifter  
BRS hanterar personuppgifter enligt policy P109 Registrering av personuppgifter i medlems- 
och ridskoleregistret Xenophon.  
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Försäkringsskydd  
I medlemskapet ingår olycksfallsförsäkring. Mer information om försäkringsskyddet finns på 
hemsidan.  

 
Abonnemangets giltighetstid och upphörande  
Abonnemanget gäller tills nytt abonnemang tecknas, dock längst t.o.m. utgången av det år 
då eleven upphör med gruppridningen.  
Villkoren för gruppridningen kan ändras. Ändringar aviseras på BRS hemsida senast en 
månad innan de börjar gälla.  
  
 

 


