
Välkommen till Vilsta ridskola! 

Vad roligt att just Du ska börja rida hos oss! Här nedan följer samlad viktig information till dig. För 
utförligare information hänvisar vi till Avtalet som du hittar i Hippocrates dels vid din första 
inloggning där du behöver läsa igenom och godkänna avtalet, efter det hittar du det under 
”inställningar” och knappen ”Här hittar du ditt avtal” i Hippocrates. 

Vägbeskrivning 

Från Skogstorpsvägen. Sväng in på Vilstavägen över järnvägen, kör igenom koloniområdet och 

vidare över vattnet, följ vägen. Du kan strax se vår övre ridbana på höger sida. Innan den första 

hagen på vänster sida längst med asfaltsvägen svänger du in mellan byggnaderna till höger på vår 

parkering. 

Hitta på anläggningen 
Gå in genom entrén (svart dörr med litet tak över), följ gången så långt du kan tills du kommer 
fram till en ny dörr, där kommer du ut till stallet. 
Till höger när du kommer ut till stallet finns stallkontoret, på utsidan av glasrutan sätter vi upp 
hästlistan där du kan bocka för ditt namn och se vilken häst du blivit tilldelad till lektionen. 
På insidan av sadelkammardörren, som ligger nästan rakt fram när du kommer ut i stallet, 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). I sadelkammaren finns, förutom 
hästens utrustning, borstar och benskydd. 
 
Inför ridlektionen 
Om din häst går lektionen före tar du över hästen i ridhuset eller ute på ridbanan vid lektionens 
slut. Ingång till ridhusläktaren hittar du på ridhusets kortsida mitt emot den nedre ridbanan. För 
att hitta till ridhuset tar du höger när du kommit ut i stallet och går sedan igenom hela stallet och 
ut på kortsidan. Ridhuset är den sista byggnaden som du ser rakt fram och läktaringången är vid 
det bortre hörnet på kortsidan. Det går alltid bra att fråga övriga i gruppen om det är något du 
undrar över. 
 
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 Vilsta ridskola har du som fyllt 18 år 

stalltjänstgöring en eller ett par söndagar per termin ihop med ansvarig från ridskolan. En lista 

sätts upp i stallet på anslagstavlan av vilket det framgår vilka elever som har stalltjänst de olika 

datumen. 

Uppsägning 

Som elev i ridgrupp abonnerar du på din ridplats. Uppsägning av ridplats måste ske skriftligt via 

mejl till vilstaridskola@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 

vilstaridskola@eorf.se 

016 - 14 40 01 

072 - 161 05 30 

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 Du ska trivas hos oss! Har du vidare frågor går det bra att antingen prata med 
instruktör eller mejla oss på vilstaridskola@eorf.se  
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