
Sundby Ridskolas
Föranmälan inför höstterminen år 2022

1. Föranmälan inför höstterminen 2022, innebär att du är garanterad en gruppridningsplats
2. Fyll i blanketten så att den + anmälningsavgiften 500:-  är ridskolan tillhanda
senast MÅNDAG 20 Juni.  Betalning till  SUNDBY RIDSKOLAS  SWISH 1232022804
(Rider du flera gånger i veckan: En anmälan/ ridtillfälle)
BLANKETTEN FINNS OCKSÅ PÅ VÅR HEMSIDA www.sundbyridskola.se för att t.ex. maila in.
Tänk på att skicka både talong + anmälningsavgift för att vi ska kunna garantera plats
Vid anmälan efter 2022-06-20 kan vi inte garantera plats
3. Ridskolan placerar dej sedan i en grupp efter din kunskapsnivå och ditt önskemål.
Medlem som redan rider i en grupp och vill behålla sin plats, har förtur. Fråga Din ridlärare
eftersom vi kan ha förslag på ridtid för dej.
Mikaela Hofmeijer:   0700 636014   eller mikaela@sundbyridskola.se
Caroline Wickström:  0703 649334  eller carro@sundbyridskola.se
Sara Pilgrim:  073 6561234  eller sarapilgrim@sundbyridskola.se
4. Din grupp-placering hittar du på vår hemsida www.sundbyridskola.se fr o m måndag 8.8
Du kan e-posta eller ringa och bekräfta om Du är nöjd med Din plats.
  Vill Du byta ridtid, meddela det senast fredag 12 augusti, så hjälper ridskolans personal Dej.
  Vi har lång tfn-tid hela veckan: tfn 08 - 746 92 75
5. Anmälningsavgiften dras av från höstens gruppridningspris, men återbetalas inte.

Sundby Ridskolas SWISH Nr   1232022804
                            Anm avgiften kr 500  för ………………………………………………………………………

kvitteras:....................................................2022 06 ……….
mottagarens underskrift

 ----------------------------------------------------------------------------
ANMÄLAN TILL GRUPPRIDNING VID SUNDBY RIDSKOLA HÖST/VÅRTERMINEN 2022 - 2023
Blankett finns också på ridskolan och www.sundbyridskola.se för att /skriva ut /fylla i

NAMN:________________________________________________________________________________

Person-nummer _______       ______       ______        ____________

RIDTID VÅRTERMINEN 2022:  Dag__________________Tid_____________KATEGORI_________________

ADRESS______________________________________________POSTADRESS__________________________________

TELEFON__________________________ E-POST ___________________________________________________
VAR GOD TEXTA TYDLIGT

ÖNSKAD RIDTID fr o m HÖSTTERMINEN 2022:   (se prel schema på baksidan)
Obs  Fyll alltid i flera alternativ

ALT. 1  DAG:_________TID:____________KAT:___________

ALT. 2 DAG:_________TID:____________KAT:___________

 ALT. 3 DAG:_________TID:____________KAT:___________

VILL EJ ATT NAMN OCH RIDTID FINNS PUBLICERAD PÅ HEMSIDAN 8.8 – 21.8
För ridskolan noteringar:

Anmälningsavgiften betald den         /              genom
  .........................................................mottagarens signatur

Insatt i grupp:         DAG.............................TID...................................KAT................................

Undertecknad har tagit del av gällande
bestämmelser för gruppridning

----------------------------------------------------------------
Målsmans namnteckning Namnförtydligande:

E-post inskick gäller som underskrift



Preliminärt RIDSCHEMA    HÖSTTERMINEN 2022
MÅNDAG     TISDAG       ONSDAG        TORSDAG    FREDAG     LÖRDAG     SÖNDAG
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Varför är ridschemat preliminärt = inte slutgiltigt ?
Eftersom vi inte vet förrän alla har anmält sig, hur många grupper
som behövs för varje kategori, kan det bli ändringar i schemat.
Därför är det viktigt att du anger flera alternativ

16.00
RIDLEKIS 3

Bestämmelser för GRUPPRIDNING
Anmälan till gruppridning gäller höstterminen 2022 - vårterminen 2023
Grupperna har i regel 10 - 12 deltagare och är indelade i kategorier, beroende på deltagarnas ridvana och
ridkunskap. En bestämd dag och tid är bokad, där medlemmen rider med samma kamrater varje vecka.

Avgiften betalas terminsvis i förskott.
Medlemskap i SUNDBY RIDKLUBB är obligatoriskt.
Vid förhinder kan medlemmen själv sätta in lämplig ersättare eller i mån av plats själv rida igen på annan ridlektion
under betalningsperioden. I slutet av varje betalningsperiod ordnas också ett par särskilda extra igenridningstimmar
Anmälan om förhinder, som är en förutsättning för "igenridning", kan göras på telefontid:
VARDAGAR kl. 8.30 - 9.00, eller genom meddelande till till info@sundbyridskola.se alternativt på ridskolans
telefonsvarare senast kl. 15.00 (lörd 9.00)
Uppsägningstid för gruppridningsplats inför betalningsperiod II- vårterminen, senast 2022-12-20
Vid uppsägning som sker  2022-12-21 – 2023-01-19 debiteras en månads ridning (4 ridtillfällen).
Därefter debiteras hela betalningsperioden.
Uppsägning av plats ska ske skriftligt till info@sundbyridskola.se eller per brev.

Gruppridningen börjar måndag 15 augusti
MJUKSTART

Som vanligt har vi "MJUKSTART" Måndag 8.8 - Fredag 12.8. 14.00 – 16.00 dag 1
I slutet av veckan starttid ca 16.00 om din skola har börjat.
Vi rider ca en timme varje eftermiddag (härliga uteritter och på ridbanan)
+ hämtar o släpper hästarna i hagen före o efter ridningen

Då kan du som rider fr kat.3 rida samma ponny hela veckan.
Du kan anmäla dej och välja häst i samråd med din ridlärare, samtidigt som du

lämnar din föranmälan.
Pris vid anmälan: MJUKSTART 5 dagar - 1000:-


