
 
 
 

Om eleven är under 18, ange målsmans uppgifter plus elevens namn och 

personnummer 

Personnummer målsman, 10 siffror:  __ __-__ __-__ __ - __ __-__ __  

Målsmans namn:  ______________________________________________ 

Målsmans postadress: ______________________________________________ 

Postnummer och ort: ______________________________________________ 

Målsmans mobil: ______________________________________________ 

Målsmans mailadress:  ______________________________________________ 

Personnummer elev, 10 siffror:   __ __-__ __-__ __ - __ __-__ __ 

Elevens namn: ______________________________________________ 

 

 

Kontaktformulär och Avtal Ridskolan - Ljungby Ridklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om eleven är över 18 år, ange elevens uppgifter 

Personnummer, 10 siffror:   __ __-__ __-__ __ - __ __-__ __ 

Namn:  ______________________________________________ 

Postadress: ______________________________________________ 

Postnummer och ort: ______________________________________________ 

Mobil:  ______________________________________________ 

Mailadress: ______________________________________________ 

Härmed förbinder jag mig att följa ridskolans regler och villkor som finns att läsa på 

ridklubbens hemsida.  

Jag godkänner även att mina personuppgifter lagras i klubbens ekonomi- samt 

medlemssystem.  

Jag har tagit del av villkoren gällande avtal för ridskoleelever (Se sida 2) och ingår avtal om ett 
ridabonnemang. 

__________________________________________    ______________________ den _________2022 

Namnteckning (målsman om eleven är under 18 år)              Ort                                                         Datum 

 
Kryssa i om delbetalning önskas:  

(Fakturering sker tre gånger per termin vid delbetalning, 100 kronor tillkommer per faktura) 

 

 



 
 
 

Avtal för ridskoleelever på Ljungby Ridklubb  

 

1. När ni anmäler er till att rida anmäler ni er till en plats som gäller en hel termin (med 
undantag för Drop-in-ridning). Abonnemanget på en plats fortlöper tills en skriftlig 
uppsägning skett på särskild blankett, som finns på LjRKs hemsida ljungbyridklubb.org.se. 
Uppsägning av din plats kan endast ske inför ny termin, senast den 30 nov inför 
vårterminen respektive 31 maj inför höstterminen. Återbetalning sker ej vid påbörjad 
termin. Vid sjukdom kan återbetalning ske mot uppvisande av läkarintyg. 
Inför en ny termin skickas en bokningsfaktura ut på 500 kr för att reservera er ridplats 
inför kommande termin. Är bokningsfakturan inte betald innan förfallodatum kan inte 
er plats garanteras inför nästa termin. Den inbetalda bokningsavgiften dras av från 
terminsavgiften. 

2. Fakturering sker terminsvis inför varje terminsstart. Det finns möjlighet att dela upp 
ridavgiften på tre delbetalningar. Vid delbetalning tillkommer en kostnad på 100: - per 
delbetalning. I varje termin ingår minst en teorilektion, dock ej för specialgrupperna. 

3. Som ny elev på ridskolan har du rätt att provrida i gruppen tre gånger innan du 
bestämmer sig. Om du önskar avbryta efter dessa gånger, ska detta meddelas skriftligt 
till ridläraren och du betalar endast för de tre lektionerna. Dessa tre gånger är även 
provtillfällen för ridläraren för att se att eleven passar i gruppen. 

4. Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Säkerhetsväst rekommenderas. 
5. Medlemskap i Ljungby Ridklubb är obligatoriskt för att få nyttja anläggningen och du är 

då även försäkrad vid arrangerad aktivitet. Medlemsavgiften betalas per kalenderår och 
läggs på din första faktura för året.  

6. Vid förhinder ska avbokning av din lektion ske senast kl. 12.00 samma dag. För att 
avboka din ridlektion ska du ringa eller smsa till telefonnummer 070 508 00 02 eller 
avboka via Hippocrates. Om du har en avbokad ridtid kan du i mån av tid och plats få rida 
igen denna i en likvärdig grupp, max två gånger per termin. Igenridning skall ske samma 
termin som din avbokade ridlektion och bokas hos ridskolan via telefon 070 508 00 02 
eller via Hippocrates.  

7. Vid en fyllnadsgrad under 80 % i gruppen förbehåller sig ridskolan rätt att flytta 
resterande elever till likvärdiga grupper. 

8. Som aktiv ridelev (förälder till barn under 15 år) på ridskolan ingår att hjälpa till 4 timmar 
vid någon av klubbens tävlingar under året.  

9. I och med undertecknande av detta avtal godkänner jag att personnumrets 10 siffror 
används för ridklubbens rapportering av SISU och LOK-stöd. Meddela kontoret vid 
avvikelse.  

 


