
Vårterminen 2008 
 
 

Välkommen till en ny rolig termin hos Stall Balans AB och 
föreningen Ridsällskapet Balans. 

 
 

Nedan följer information och regler till dej som rider lektion hos oss. 
 

* Vårterminen -08 startar 7 januari och avslutas den 8 juni 
 

* Obligatoriskt medlemskap i Ridsällskapet Balans för alla elever 
Medlemskapet kostar 100 kr per termin. Av dessa pengar går ca 50 kr till en kollektiv 
olycksfallsförsäkring. Övrig del av medlemsavgiften går bland annat till Svenska 
Ridsportförbundet, medlemstidning samt olika aktiviteter för eleverna. Se mer under länken 
”Ridsällskapet” på hemsidan www.stallbalans.se. 
 

* Stall Balans fakturerar medlemsavgiften för vårterminen 2008 på uppdrag av 
Ridsällskapet Balans. Stödmedlemmar skall fortsättningsvis betala medlemsavgift direkt till 
Ridsällskapet Balans plusgiro konto nr. 235116-1. 
 

* Rabatterad ridavgift 
Ridsällskapet Balans bidrar med 200 kr/elev för vårterminen till ordinarie lektioner och med 
100 kr/elev till förberedande ridkurser. Beloppet är avdraget i nedanstående priser. 
  

Ordinarie lektioner. Priser vid betalning av hela vårterminen 2008, 21 ridtillfällen: 
Ryttare yngre än 7 år:  1860 kr. (88,58 kr/60min)  
Ryttare 7 år t o m 20 år:  2280 kr (108,58 kr/60 min) 
Ryttare över 20 år:  2490 kr (118,58 kr/60 min) 
Medlemsavgift till Ridsällskapet Balans 100 kr per termin tillkommer 
 

Pris om du delar upp betalningen på 2 tillfällen, pris per betalningstillfälle: 
Ryttare under 7 år:  980 kr 
Ryttare 7 år t o m 20 år  1190 kr 
Ryttare över 20 år:  1295 kr 
Medlemsavgift till Ridsällskapet Balans 100 kr  tillkommer vid första betalningstillfället 
 

Nybörjarridning för barn 700 kr (10 ggr) 
Medlemsavgift till Ridsällskapet Balans 100 kr per termin tillkommer 
 

* Uppsägning av ridplats: Uppsägning av plats ska ske skriftligen till oss.  
I och med att man har accepterat platsen är man betalningsskyldig för lektionsridningen 
fram till uppsägningsdatum + fem ridtillfällen. Uppsägning av plats kan alltså ske även mitt 
under pågående termin, med 5 ridtillfällens uppsägningstid, som gäller från och med det 
datumet man sagt upp platsen. Återbetalning kan då ske av resterande ridavgift. Elev som inte 
har för avsikt att rida kommande termin ska alltså säga upp platsen minst 5 ridtillfällen i förväg.  
Detta för att vi ska kunna erbjuda annan elev från vår kö platsen. 
 

* Förseningsavgift: Vid försenad inbetalning mer än 10 dagar skickas en påminnelse med 
en förseningsavgift på 100 kr. Förseningar därefter skickas till inkasso. 
 

* Återridning: Elever som vill nyttja vårt system för återridning vid sjukdom eller annat 
förhinder, ska meddela oss sin frånvaro senast kl:14.00 samma dag som man skulle ha ridit. 
Det första frånvarotillfället per betalningsperiod försvinner, men alla övriga kan man få rida 
igen. Återridning kan sedan ske i lämplig grupp under pågående termin enligt ök med oss.  
 
Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör 
Anna-Karin; mobil: 070-604 80 50. Stallet: 0920-980 15, Bostad: 0920-211210. 

http://www.stallbalans.se/

