
RIDSKOLAN Vt 2021 
 

*Auktoriserad ridskola av Svenska Islandshäst Förbundet 

 

Ni är välkommen på AGERSTA´s ridskola. Vårterminen startar v 3 och pågår t.o.m v 18.  

Vi har uppehåll för sport- och påsklov (v 8 och 13).  

 

Ridskolan innehåller 14 ridlektioner, en timme per gång, varav 45 min ridning.  

Knatteridningen för nybörjarbarnen pågår 1 tim varav 30 min ridning och 30 min hästskötsel/ teori. 
 

Frånvaro/sjukdom: Om ni kontaktar oss innan frånvaro, sms 0704981680 eller mail rida@agersta.nu,  

senast kl 11 samma dag finns möjlighet att ta igen ridningen vid ett annat lektionstillfälle under pågående termin.  

Rider ni morgontid på lördagar ska ni meddela frånvaro senast fredag kl 15 (sms 0704981680). 
 

Uppvärmt omklädningsrum och fikarum med minikiosk/pub, TV, microvågsugn finns. 

 

All ridning sker på egen risk. Ansvars- och olycksfallsförsäkring finns. Hjälm finns för utlåning.  

Vi rekommenderar säkerhetsväst. Ni bör tänka på att ha skor med liten klack.  

 

Facebook: Gå med i Facebookgruppen ”Agersta Ridskolegrupp” för senaste info från Er ridskola! 

 

 

 

 

      Kostnad: 
         5 150:- Vuxna (från 18 år) 

         4 550:- Ungdomar (13-17 år/ födda 03-07) 

         4 150:- Barn (födda 08 och yngre) 

         3 550:- Knatteridning för nybörjarbarn (från 6 år) 
 

      Egen häst: 500:- rabatt om Ni har egen häst. 

      Familjerabatt: 500:- rabatt för familjemedlem 2, 3 osv   

tttttförsta personen betalar fullt pris. 

      Rida flera gånger i veckan: 500:- rabatt på andra  

tttttlektionstillfället.           

  

Betalningsinformation: 

Vänligen betala 500:- omgående, resterande belopp 31 december.  

 

Vill ni dela upp betalningen går det bra - Minst 2000:- ska vara betalad 31 december! Hela avgiften ska då vara 

betalad senast 28 februari.  
 

Bg 5257-0330    Swish 1236941736    AGERSTA Islandshästcenter AB  

OBS! Inget inbetalningskort medföljer, enbart detta brev - spar denna information!   
 

Anmälan är bindande, anmälningsavgiften (500:-) betalas ej tillbaka vid återbud. Vid avbokning inom  

2 veckor före startdatum debiteras hela avgiften. Ni kan annars hitta likvärdig ersättare till ridkursen. 

 

 
Som ridskoleelev har ni 10% rabatt i butiken samt på våra turidningar. 

mailto:rida@agersta.nu

