AVTAL LEKTIONSRIDNING PÅ KULLTORPS ISLANDSHÄSTAR HOS
FIRMA ANNA ANDERSSON
Kulltorps Islandshästar
Ridningen sker hos Kulltorps Islandshästar som bedriver ridskoleverksamheten på gården Kulltorp i
Klockrike.
Samtliga elever som rider i ridskolan är försäkrade i Länsförsäkringars kundolycksfallsförsäkring.
Företaget Firma Anna Andersson innehar även ansvars- och rättskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar. Företaget har F-skattesedel och är momsregistrerat.

Horsemanger
Firma Anna Andersson har ingått avtal med företaget Horsemanger, vilket innebär att du som elev
på ridskolan lättare kommer att kunna sköta dina (av-)bokningar, igenridningar och bokningar till
andra aktiviteter som sker under Kulltorps regi. För att detta skall göra möjligt så har du som elev
fått/kommer att få tillgång till en inloggning på www.horsemanger.se. Inloggningsuppgifter kommer via mail. Där finner du en egen sida och ges möjlighet till ett antal valmöjligheter och funktioner. För dig som har ett barn under 18 år ridande i verksamheten så att det du som målsman som
har tillgång till inloggning och blir fakturerad, ditt barn ligger också inlagd men som en underelev
till dig som målsman. All fakturering sker till dig som målsman. Om uppgifter saknas eller är felaktiga på din sida så ber vi dig vänligen att ändra så det stämmer, tack.

Personuppgifter
För att kunna använda Horsemanger så krävs det att dina personuppgifter såsom namn, adress,
mailadress, mobilnummer samt födelseår finns upplagda i ett kundregister. Du kan själv se vilka
uppgifter om dig som finns upplagda på din sida och uppgifterna används endast i egenskap att
kunna fakturera dig som kund. Ingen obehörig kan se dina personuppgifter i Horsemanger. Ett
likadant kundregister finns upplagt i Firma Anna Anderssons bokföringssystem.
Genom detta avtal godkänner jag/vi att mitt/vårt barn kan komma att finnas med på bild från aktiviteter som Kulltorps Islandshästar eller Kulltorps Ridklubb anordnar. Dessa bilder kan komma att
publiceras på t.ex. Kulltorps hemsida i sammanhang som bl.a. ridläger, tävling eller aktivitetsdagar.

Klubbmedlemskap
För elever och kunder till Kulltorps Ridskola ges möjlighet att även vara medlemmar i Kulltorps
Ridklubb. Information gällande medlemskap i Kulltorps RK finner du på hemsidan
www.aaislandshast.com. Som medlem i ridklubben behöver vi registrera dina personuppgifter på
samma sätt som vid Horsmanger i ett medlemsregister. För en klubbmedlem behöver vi även ett
fullständigt personnummer på den som skall ingå medlemskap då detta skall registreras vidare till
Svenska Ridsportförbundet. Kulltorps RK skall verka för ökad sammanhållning och att ordna aktiviter utanför ordinarie ridskoleverksamhet såsom tävlingar, teorikurser samt andra sammankomster
på ideell basis.
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Innan ridlektionen
Vid ridning ska hästen borstas och iordningställas både före och efter lektionen, vilket innebär att
eleven ska komma minst 20 minuter före gällande ridlektion samt räkna med att det tar ungefär
samma tid efter avslutad lektion. I vissa fall går en och samma häst flera lektioner efter varandra
och då kommer du som elev inte ha möjlighet att iordningställa den innan alternativt efter lektionen. Det är allas ansvar att hästarna hanteras väl och på ett säkert sätt. Fråga eller be om hjälp om
någonting känns oklart.

Stallregler
• Stallet är hästens hem och där uppträder du på ett lugnt och säkert sätt.
• Hälsa och var trevlig mot alla i stallet, såväl tvåbenta som fyrbenta.
• Vid all hantering skall hästen vara uppbunden (även boxhästarna). Lämna aldrig hästen utan tillsyn när den är uppbunden. När du hämtar hästens utrustning kan någon annan se efter hästen.
• När du skall fånga hästen i hagen eller boxen är det viktigt att du gör hästen uppmärksam på att
du kommer.
• När du leder hästen använder du alltid grimma och grimskaft. Alla hästar har sin egen grimma
och grimskaft som hänger vid respektive box eller hage.
• Håll alltid säkerhetsavstånd såväl bakom som mellan hästar.
• Tänk på att lägga tillbaka det du har tagit fram. Var sak har sin plats, på så vis undviks olyckor och
miljön blir trevligare. Stallgången skall hållas fri ifrån föremål, använd krokar till grimmor, hjälmar
och säkerhetsvästar m.m.
• Ridskolan ansvarar inte för privat utrustning.
• Vid all ridning på anläggning ska sko med klack och godkänd ridhjälm alltid användas.
• Det är endast tillåtet att röka på parkeringen. Släng ej fimpar, portionssnus och annat skräp på
marken, tack.

Visa hänsyn mot alla!

Hjälm
När du rider måste du ha en godkänd ridhjälm. Det finns hjälmar att låna och de hänger på vägen i
ponnysadelkammaren. Där finns både barn- och vuxenhjälmar.

Säkerhetsväst
Det är inget krav för ridskoleelever men kan vara bra att införskaffa. Vi har ett antal västar i olika
storlekar för utlåning. Säkerhetsvästen skyddar revben, ryggrad och inre organ vid fall, spark eller
tramp. Säkerhetsvästar finns i den grå trälåren i ponnysadelkammaren.

Skor
En stadig sko med klack är ett måste när du rider. Detta för att undvika att få foten igenom stigbygeln och fastna. En ridsko med shortchaps, jodphursridbyxor eller en ridstövel är att rekommendera. Det finns även ridskor med stålhätta som undviker krosskador vid eventuell trampning.

Övrigt
• Ridbyxor är skönast att rida i men det går även bra med andra byxor utan sömmar på insidan av
låret.
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• Långt hår bör hållas uppsatt.
• Stora örhängen rekommenderas att ta av under ridningen.
• Tugga aldrig tuggummi under ridningen, faller du av kan detta täppa till andningsvägarna.
• Handskar kan vara bra att ha dels för att få bättre grepp men också för att minimera risk för
skavsår. Vintertid rekommenderas en fodrad ridhandske. Det går inte att rida i vanliga tumvantar.
• Spö kan man ha på vissa hästar och det finns att låna på ridskolan.
• Till islandshästarna står det en rykthink med borstar vid uppbindningsplatsen i maskinhallen.
Ponnyerna har sina egna rykthinkar som är märkta med namn och står under deras sadlar. Egna
borstar får medtagas och användas på hästarna. För att undvika smittspridning så ber vi er att inte
använda samma borstar till olika hästar på olika anläggningar.
• Tänk på att vid kallt väder är varma kläder skönt att ha, thermokläder, fodrade vantar och gärna
en mössa under hjälmen. All ridning sker utomhus och det är därför bra att ha både extra regnställ och varma kläder med sig till ridskolan ifall vädret är ostabilt. Vid väldigt dåligt väder har vi
teorilektion istället för uppsutten ridlektion.

Återbud och igenridning
Ponnyelever samt islandshästelever som rider på ridskolans verksamhetshästar erbjuds möjlighet
att rida igen om eleven är förhindrad att delta på sin ordinarie lektion. Igenridning sker i mån av
plats i någon av de andra likvärdiga grupperna. Avbokning under pågående termin skall även ridas
igen under samma termin, du kan alltså inte spara igenridningar till nästkommande termin. Eleven
(föräldern) lämnar själv återbud genom att logga in på Horsemanger. För att en igenridning skall
vara giltig så skall återbud lämnas senast kl 13.00 samma dag som lektionen på vardagar samt senast kl 9.00 på helger. Du kan i Horsemanger logga in och både avboka lektioner samt boka igenridning i förhand.

Fakturor
All fakturering sker via Horsemanger och fakturautskick sker via mail, du kan välja att få din faktura
via post istället till en kostnad av 20 kr/faktura. Meddela då detta i samband med terminsstart via
mail till info@aaislandshast.com Du i Horsemanger kan välja att betala hela din terminsavgift eller
dela upp den på delbetalningar.

Betalningspåminnelse
Vid utebliven betalning efter förfallodatum skickas en påminnelse med en påminnelseavgift samt
dröjsmålsränta enligt gällande lagstiftning.

Uppsägning av ridplats under pågående ridtermin
Vill man säga upp sin lektionsplats under pågående termin så gör detta skriftligen via mail till
info@aaislandshast.com Vid terminsridning så är du skyldig att betala för hela den termin som du
har bokat in dig på och du är betalningsskyldig även om du inte deltar på lektionerna.

Uppsägning inför nästkommande ridtermin
Vid uppsägning för nästkommande termin så skall detta ske senast fyra veckor innan den terminen
startar. Undantag kan ges vid särskilda omständigheter såsom sjukdom.
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Prissättning för ridlektioner
Firma Anna Andersson äger rätten till att ändra pris per lektion till nästkommande termin, dvs ej
under pågående termin. Information om prishöjningar läggs ut på hemsidan
www.aaislandshast.com i god tid innan terminsstart.

Force majeure
Vid Force majeure äger klubben eller dess ombud rätten att ställa in ridlektion och ska i största
möjliga mån planera in ett nytt tillfälle för ridlektionen.
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