
 

Välkommen till Ekeby Ridskola! 

Vad roligt att just Du ska börja rida hos oss! Här nedan följer ett brev med information till dig. För 
utförligare information hänvisar vi till Ridskoleavtalet som du hittar i Hippocrates under 
inställningar. 

Eskilstunaortens Ryttarförening, ERF, är Södermanlands största ryttarförening med ca 700 

medlemmar. ERF är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen driver ridskola på två 

anläggningar, Ekeby med ponnyer och barn- och ungdomsverksamhet samt på Vilsta med stora 

hästar och ungdom- och vuxenverksamhet.  

Vägbeskrivning  
Från E20, sväng av mot Katrineholm (väg 230) vid McDonalds. Kör över ån. När du kommer fram 
till rondellen sväng höger. Fortsätt ca 300 meter och sväng höger igen vid Vårdcentralen (röd 
byggnad) mot Ekeby flygfält/ridskola. När du kör över fälten ser du ridskolan rakt fram. När du ser 
skylten ”Ekeby Ridskola” kan du parkera på grusplanen på vänster sida. 

Hitta på anläggningen 
Stallet är den röda byggnaden på höger sida om grusvägen. Det finns två ingångar; en svart dörr 
på kortsidan av stallet som går in till stallkontoret och sadelkammaren, samt ingången till stallet 
som är runt hörnet på samma byggnad.  

Till vänster när du kommer in stallet sätter vi upp hästlistan där du kan bocka för ditt namn och se 
vilken häst du blivit tilldelad till lektionen. Till höger innanför stalldörren kan du följa stallgången 
och komma in till sadelkammaren.  
 
Inför ridlektionen 
I sadelkammaren finns en lista där du kan se vilken utrustning hästen ska ha och om det är något 
speciellt med just den hästen (tex att den ska göras i ordning ute på stallgången). Varje häst har 
en namnskylt och en siffra på sin box/spilta. Siffran vid namnet talar om vilket nummer det är på 
hästens sadel och träns. Ridhjälm finns att låna och säkerhetsvästar går bra att hyra mot en 
kostnad av 100 kr/period.  

Om din häst går lektionen före dig tar du över hästen i ridhuset eller ute på ridbanan vid 
lektionens slut. Efter din lektion överlämnar du antingen din häst till nästa ryttare eller tar med 
den tillbaka till stallet och sköter om den efter ridning. Det går alltid bra att fråga personal, 
stallvärdar eller övriga i gruppen om det är något du undrar över.  

Under ridpasset vill vi att alla mobiler är helt avstängda eller på ljudlös, dels för att inte skrämma 
hästarna samt för att inte störa i lektionen. Detta gäller även dig som vistas på läktaren under 
passet. Viktigt är att man rör sig försiktigt och pratar dämpat för att inte störa undervisningen 
eller skrämma hästarna från läktaren. 

Hippocrates 
Alla som rider på Eskilstunaortens Ryttarförening har ett konto på Hippocrates. Kontot ska ägas 
av en vuxen och omyndiga personer ska ligga under familj. När man är inloggad på kontot kan 
man se sina grupper, avboka lektioner och anmäla sig till vissa övriga aktiviteter såsom kurser och 
ridläger. Ridlärarna sköter hästutdelningen och närvarorapporteringen via Hippocrates. 



Betalning  
När du anmält dig till en ridgrupp registreras du som elev i vårt digitala system Hippocrates. 

Ridplatsen du ska abonnera på kommer upp på din inloggningssida i Hippocrates och ridskolan 
kommer nå dig på den mailadressen du angett. Om du önskar delbetala din faktura måste du 

själv välja det genom att gå in under Inställningar och klicka i kryssrutan ”delbetalning” innan 
fakturering så kommer alla terminsfakturor delas på tre betalningar tills den klickas ur igen. 

Avbokning och igenridning  
Har du inte möjlighet att delta på lektion avbokar du själv ridningen i Hippocrates.. För att ha 
möjlighet att rida igen lektionen vid ett annat tillfälle, i annan likvärdig grupp, måste avbokning 
göras innan kl. 13.00 på vardagar och innan kl. 7.30 på helger. Du har möjlighet att rida igen två 
tillfällen per period som avbokats i tid. Igenridning bokar du själv i Hippocrates. 

Olycksfallsförsäkring  
I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring som gäller för personskada. Försäkringen täcker 
även tiden till och från ridskolan. 

Ideellt åtagande  
ERF med dess ridskolor bedrivs till viss del ideellt. På Ekeby ridskola har vi har valt att ha 
cafeterian bemannad, vi hjälps åt och är funktionärer på tävlingar och vi stöttar våra 
ungdomssektioner när de har sina aktiviteter. Föräldrakommittén finns till för att öka 
gemenskapen och trivseln på Ekeby. Vill du vara med? Prata med personalen på Ekeby. 

Uppsägning  
Som elev i ridgrupp abonnerar du på din ridplats. Uppsägning av ridplats måste ske skriftligt via 
mejl till ekebyridskola@eorf.se senast fyra veckor innan periodens slut, annars löper 
abonnemanget vidare. Om du är ny elev får du säga upp ditt abonnemang inom tre 
lektionstillfällen och du betalar då endast för de gångerna. 

Kontakt 

ekebyridskola@eorf.se 

016 - 14 40 01 

072 - 161 05 29 

Vi har telefontid på måndagar och torsdagar mellan kl. 13.00-14.00. Övriga tider svarar vi om vi har 

möjlighet. Det går självklart bra att kontakta oss via sms eller mejl, vi återkommer så fort vi kan. 

Observera att avvikelser för telefontiderna kan förekomma. 

Du kan följa Eskilstunaortens Ryttarförening både på Facebook och Instagram för att följa vår 
vardag, se kommande aktiviteter som föreningen anordnar.  
 

  
Eskilstunaortens Ryttarförening                                           @eskilstunaortensrf 
 
 
Vi hoppas att Ni ska trivas hos oss!  
Har du vidare frågor går det bra att antingen prata med instruktör eller mejla oss på 
ekebyridskola@eorf.se 

mailto:ekebyridskola@eorf.se

