
 

 ÅSBYGDENS 
RYTTARFÖRENING 

 

Hej och Välkommen till Ås Ridskola! 

 

Ridabonnemang 

För att rida vid Ås Ridskola abonnerar du på en plats i en ridgrupp en viss tid i veckan. Man 

måste vara medlem för att kunna lösa abonnemang. Vi har två abonnemang på ett år, 

hösttermin och vårtermin. Abonnemanget faktureras och betalas i förskott. Man kan välja att 

delbetala. Respektive del behöver då vara betald i förskott. För sent betalda fakturor debiteras 

en påminnelseavgift på 50:-. I ett abonnemang ingår ridning i dressyr, markarbete, hoppning 

samt teori. Teorilektionerna ligger ibland på annan tid/dag än den vanliga lektionstiden. 

Vi har en viktgräns för våra hästar på 100 kg. 

 

Stalljour  

Det är obligatoriskt med stalldagar för alla ridgrupper. Det blir ca 3 dagar på ett helt år. Jour 

har man tillsammans med sin ridgrupp. Schema för hela terminens stalljour finns på vår 

hemsida www.asbygden.se under fliken stalljour/stalljoursöversikt.  

Boka in er dag i god tid så att ni inte bokar upp er på annan aktivitet ☺ 

Det är viktigt att inte bara utebli. De som drabbas är då era gruppkamrater.  

 

I samarbete med Svenska Ridsportförbundet genomför vi en stalljoursutbildning för att stärka 

upp säkerheten i stallet. Vi vill att nya ridande och målsman till minderårig ridande ska känna 

sig säkra och trygga under stalljouren. Vi vill även att våra elever ska lära sig mer än att 

”bara” rida. Hästhantering och stallarbete är en självklar del i att ha häst och vi tror även att 

samanhållningen i ridgruppen stärks av att samlas runt detta arbete. För dig som redan är 

hästvan är utbildningen bra för att veta hur vi vill ha det på Ås ridskola. 

Kontakta oss på ridskolan@asbygden.se för datum på nästa stalljoursutbildning. 

Arbetet i barngrupperna leds av en vuxen som är van i stallet. De som inte fyllt 14 år måste ha 

en vuxen med sig.  

 

Kan man inte jobba sin dag får man byta till en annan dag, samma termin. Detta byte görs 

utan inblandning av ridskolepersonal. I facebookgruppen ”Ås Ridskola STALLJOUR” kan ni 

byta dagar med varandra. Där kan ni även leta hjälp om ni blir sjuka. 

När ni gjort ert byte, maila informationen till ridskolan@asbygden.se.  

 

För mer information se under fliken stalljour på hemsidan, www.asbygden.se 

 

Avboka lektioner 

Vill du avboka en lektion, ska du göra detta senast klockan 12.00 den dag du skulle ha ridit. 

Avbokningen görs via vår kundinloggning. 

Du har förmånen att kunna rida igen avbokad lektion i mån av plats och hästtillgång. 

Avbokad lektion måste ridas igen inom 8 veckor från den dag du skulle ha ridit. Igenridning 

får dock inte sparas över sommaren. Teorilektioner kan endast tas igen på annan teorilektion. 

Avbokning och igenridning kan endast ske om abonnemanget är betalt. När man vill boka 

igenridning mailar man ridskolan@asbygden.se efter 12.00 den dag man vill rida igen. Om 

ingen ridtid finns den aktuella dagen, återkom med ny förfrågan vid senare tillfälle. Ingen 

igenridning sker de två sista veckorna på höst och vårterminen. Igenridning kan inte överlåtas 

till annan person. Om du inte avbokar din lektion, utan vill att någon annan ska rida istället för 

dig, måste den personen vara lektionsryttare hos oss och rida på samma nivå. Sådant byte 

måste godkännas av respektive ridlärare. 
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Uppsägning 

Vill du sluta rida måste vi ha en skriftlig uppsägning via e-post, ridskolan@asbygden.se. 

Uppsägningen är giltig när ridskolan bekräftat via mail. Sista dag för uppsägning av höstens 

abonnemang är 1 maj, sista dag för uppsägning av vårens abonnemang är 30 oktober. Säger 

du upp platsen senare än så måste du betala abonnemanget ändå. Om man slutar mitt i ett 

abonnemang sker ingen återbetalning. 

 

Kundinloggning 

Vi har en kundinloggning ”Min Ridskola” där du kan avboka ridning, boka plats på kurser 

och se dina fakturor. Länk till kundinloggningen ligger på startsidan på vår hemsida 

www.asbygden.se  

 

 

Skötsel och ridning av hästar 

Vid all skötsel av hästar ska de vara uppbundna i sin box/spilta. Detta är för att vi på ett säkert 

sätt ska kunna sköta hästarna. På vår anläggning är det obligatoriskt att använda hjälm om du 

är yngre än 18 år, vi ser gärna att även vuxna föregår med gott exempel. 

Hjälm på alla som rider! 

 

Kom till er lektion senast 20 minuter innan lektionen börjar för att hinna göra iordning er häst 

om den inte går lektionen innan. 

 
Löpande information från ridskolan finns på vår hemsida www.asbygden.se samt Ås Ridskola 

på facebook. 

 

Trivsel- och säkerhetsregler i ridskolestallet 

För trivselns skull och för allas säkerhet är det mycket viktigt att du följer de regler som gäller 

på anläggningen och i ridskolans stall! 

Uppträd alltid lugnt och tyst och spring inte i stallet eller på läktaren. Tänk på att det är många 

barn i stallet vid lektionsbyte och att detta medför en ökad olycksrisk. Föregå alltid med gott 

exempel och visa hänsyn!  

• Stim, stoj och spring hör inte hemma i stallet. Hästar mår bra av lugn och ro, så 

respektera det.  

• Håll ordning och reda på dina saker och hästens utrustning. Tänk på att inte sprida 

ut utrustning på stallgolvet så vi eller hästarna kan fastna i det.  

• Håll boxdörrarna stängda och ha hästen uppbunden när den sköts om i boxen. 

Även om din häst har för vana att stå still, kan något oförutsett hända och olyckan 

är framme. En lös häst kan lätt skada sig och även andra…  

• På vår anläggning är det obligatoriskt att använda hjälm om du är yngre än 18 år, 

vi ser gärna att även vuxna föregår med gott exempel.  

• Hundar skall vara kopplade och under uppsikt, hundar får ej vistas inne i ridhuset. 

• En skrämd häst är en farlig häst! Tänk på att inte fälla upp paraplyn, plötsligt 

komma med barnvagn osv. i närheten och hastigt vid hästarna.  
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Ridskoleelev - Att tänka på... 

Hästarna 

• Gå endast in till en häst om du har något ärende, t ex sköta eller sadla för lektion. Vid 

all hantering ska ridskolehästar stå uppbundna, även den snällaste hästen kan bli 

skrämd. 

• Led alltid hästen med grimma och grimskaft eller träns. 

• Hästar får inte lämnas lösa i boxen med dörren öppen. En skottkärra räknas inte som 

dörr. 

• Boxdörren får inte stängas när du befinner dig inne hos en häst. Även den snällaste 

hästen kan bli skrämd. 

 

Fodring 

• Näst sista lektionsgruppen kvällsfodrar måndag-torsdag, på fredag och söndag, fodrar 

sista gruppen. 

• När hästarna fodras vill de inte bli störda. 

• Det är inte tillåtet att ge ridskolehästarna foder utan lov.  

• Står det privathästar i ridskolestallet så glöm ej utfodra dessa också! 

 

Stallgången 

• Var sak på sin plats så plocka undan det du använt. Lämna inte utrustning, grepar, 

kärror med mera som kan blockera stallgången. 

• Har hästen bajsat i stallgången så ta ut det i gödselstaden.  

 

Utrustning 

• Täcken hängs på uppmärkta krokar eller på boxarna. 

• Blöta täcken hängs på tork i tvättstugan. 

• Grimma hängs på hästens boxdörr. 

• Bett tvättas av efter ridlektion och tränset hängs upp snyggt på kroken. 

• Är schabraket väldigt svettigt plocka av det och häng uppochned över sadeln.  


