
 

 
Eskilstunaortens Ryttarförening – Avtal för dig som  

medlem och användare av Hippocrates 
 

Avtal - Användning av Hippo Academy 
Hippo Academy är en tjänst som levereras av HX SYSTEMS AB (559287-0033). Bolaget 
frånskriver sig allt ansvar som härör till något som berör ridskolan eller dess aktiviteter, 
och eventuella fel eller brister som kan tänkas uppkomma när du använder tjänsten 
Hippo Academy. 
 

Avtal mellan dig & ridskolan 
Avtal mellan användare och Eskilstunaortens Ryttarförening 
Personuppgiftsansvarig är Eskilstunaortens Ryttarförening.  
  

Allmänt  
Ridåret är uppdelat på tre perioder. Ridningen är inställd på båda våra ridskolor under jul 
och nyårshelgerna. Under höstlov, sportlov, påsklov och övriga röda dagar är det ridning 
som vanligt med undantag för pararidningen som är inställd under höstlov, sportlov och 
påsklov. Dessa inställda lektioner debiteras inte. Se hemsidan för mer information kring 
tider.  
  

Ridtid  
Du har fått bestämd dag och tid reserverad för just dig. Vid ny period kan det tänkas att 
du har fått byta grupp utan att du har önskat det. Då beror det på att vi har varit tvungna 
att ändra i grupperna och eventuellt fylla på med andra elever från väntelistan i din grupp. 
Om den tid du har fått inte skulle passa dig så kontakta ridskolan så att vi får byta till en 
tid som passar dig bättre. 
  
I varje ridpass ingår upp- och avsittning, justering av stigläder och dylikt. Alla grupper har 
ett system där man har samma häst ca fem gånger. Det kan dock förekomma hästbyten 
på grund av att hästarnas arbetsintensitet behöver jämnas ut på grund av frånvarande 
elever, skadade hästar eller av annat skäl. Hel avsutten teoriundervisning på lektionstid 
ingår. Det är två tillfällen på hösten och tre tillfällen på våren. Om du rider 60 minuters 
lektion väljer du en clinic/föreläsning på hösten och våren i stället för ett teoritillfälle. De 
andra teoritillfällena har du med din instruktör. För information om teoritillfällena, se 
terminsplanering. 
  

Uppsägning  
Uppsägning av ridplats ska ske i Hippocrates senast fyra veckor innan periodens slut 
annars löper abonnemanget vidare. När du abonnerar på en plats i en ridgrupp är du 
betalningsskyldig för hela perioden. Undantag är långvarig sjukdom mot uppvisande av 
läkarintyg eller flyttning från orten. Om du är ny elev får du säga upp ditt abonnemang 
inom tre lektionstillfällen och du betalar då endast för de gångerna. 
  



 
 

Ridperiod  
  

Period 1: vecka 31–45 (15ggr)  
Förfallodatum Huvudfaktura 220731 
Sista uppsägningsdatum inför Period 2 - 221016 
 

Period 2: vecka 46–9 (14-15ggr)  
Nästa års Medlemsavgift påförs på denna faktura 
Förfallodatum Huvudfaktura 221130 
Sista uppsägningsdatum inför Period 3 - 230205 
 

Period 3: vecka 10-24 (15-16ggr)  
Förfallodatum Huvudfaktura 230331 
Sista uppsägningsdatum inför höstterminen 2023- 
230521 
 

I period 2 ingår uppehåll för Jul och Nyår, debiteras ej 
  

Betalningsrutiner 
Inför varje period skickas ett e-postmeddelande till den adress du har angett på 
Hippocrates med faktura för perioden. Om du väljer att dela upp betalningen av fakturan 
så tillkommer en avgift .  
 

Priser  
Läs mer på https://www.eskilstunaortens-rf.se/rida-hos-oss/ridpriser 
Om du rider fler gånger i veckan får du 20 procents rabatt på det billigaste 
ridabonnemanget. Om flera i samma familj abonnerar på ridplats lämnas 10 procents 
rabatt på det abonnemang som har lägst pris. Endast en rabatt kan nyttjas. 
  
Rabatt lämnas dock inte om någon av grupperna är specialgrupper, som t.ex. hopp- och 
dressyrprojekt eller grupper som tider varannan vecka.  
 

Rabatter 
Du kan bara utnyttja en rabatt per familj. 
Familjerabatt 10% 
Mängdrabatt 20 % 
  

Faktureringsavgifter 
Pappersfaktura 50 kr 
Delfaktureringsavgift 100kr 
Påminnelseavgift 60kr 
Medlemsavgift  
Alla ridelever måste vara medlemmar i Eskilstunaortens Ryttarförening (ERF). 
Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Förutom möjligheten att teckna 

https://www.eskilstunaortens-rf.se/rida-hos-oss/ridpriser


ridabonnemang kan du som medlem även vara med på kurser, tävlingar m.m. 
Medlemsavgiften påförs på fakturan för period 2. 
  
 

Medlemsavgift 2023 
Senior  450 kr 
Junior 350 kr (tom det år man fyller 18 år)  
Familj 900 kr. 
  

Villkor för fakturaköp 
Betalningsvillkor: 10 dagar netto.  
Förseningsavgift utgår vid första påminnelse med 60 kr. 
Dröjsmålsränta  utgår vid andra påminnelsen med referensränta + 8%.  
Du måste betala alla fakturorna för din plats även om du väljer att sluta innan terminen är 
slut.  
Vid betalning ska alltid OCR-numret anges. 
Faktura skickas per e-post. Fakturan kan efter kontakt med ridskolan skickas ut per post 
mot en avgift om 50 kronor per faktura.  
  

Olycksfallsförsäkring   
Ingår i medlemsavgiften och gäller personskada och täcker även tiden till och från 
ridskolan. https://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/ 
 

 Avbokning och igenridning  
Bokning av igenridning av ridlektionen kan ske max två gånger per period och elev samt i 
mån av plats. Igenridning kan endast ske i likvärdig eller lägre nivå på grupp. För att 
igenridning ska kunna ske ska avbokning ha skett via Hippocrates, vardagar innan 13.00 
och helger innan kl. 07.30. Igenridning kan endast ske på den ridskola du har 
abonnemang. Hippocrates visar i vilka grupper det finns möjlighet att boka 
igenridning. Hippocrates kan dock inte skilja på ridskolorna. Om det inte kommer förslag 
på igenridning i någon grupp på ”rätt” ridskola är det fullbokat.  
  
Det går inte att ångra en avbokning om platsen blivit bokad av annan elev för igenridning. 
Igenridning bokas via Hippocrates och ska vara genomförd innan innevarande periods 
slut. En avbokad teorilektion kan inte ridas igen men eleven är välkommen att delta på 
annan teorilektion.  
  
Möjlighet att rida igen finns inte för ponnyknattar eller projektgrupper.  
  
Ridskolan förbehåller sig rätten att stänga för igenridning utan att ersättning utgår t.ex. 
om det av något skäl är brist på hästar/ponnyer. Möjligheten att rida igen är en förmån.  
  

 
 
 
 

https://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/


Ideellt åtagande 
ERF med dess ridskolor bedrivs till viss del ideellt, vilket innebär att föreningens 
medlemmar hjälper till utan betalning.  
  
På Vilsta har du helgtjänstgöring om du har fyllt 18 år. Stalltjänstgöring är på söndagar 
och innebär att man har hand om stallet en eller ett par gånger per termin tillsammans 
med någon ansvarig från ridskolan. En lista sätts upp i stallet på anslagstavlan av vilken 
det framgår vilka elever som har stalltjänst de olika datumen. Om du inte kan ha den 
söndagen som tilldelats dig är det ditt ansvar att ordna ersättare eller byta med någon 
annan. 
  
På Ekeby finns en kafeteria som föräldrar till ridelever på Ekeby sköter. Om du har barn 
som rider på Ekeby bemannar du Ekebys kafeteria en gång per termin. Detta är en mycket 
viktig uppgift då det är av stor vikt att kafeterian är öppen så att alla har möjlighet att 
handla. Vinsten från kafeteriaverksamheten går tillbaka till barnen och ungdomarna 
genom exempelvis musikanläggning och lånehjälmar. 
  
Till slut hoppas vi att ni som elever kommer att trivas här hos oss. Tänk på att det är vår 
gemensamma anläggning och om vi alla hjälps åt kan vi få det trevligt. Vi är en rökfri 
anläggning vilket innebär att rökning endast är tillåten vid våra rökrutor och så 
källsorterar vi våra sopor. Var vänlig och respektera detta och använd de befintliga kärlen. 
Har du andra förslag på hur vi ska öka trivseln så tala gärna med din ridlärare! 
  

Vänliga hälsningar // Eskilstunaortens RF, Ekeby o Vilsta Ridskola 
 


