
Ridskolestart hösten 2021 
Ridskolestart v.36, följande grupper kommer erbjudas under hösten:  

Tisdag 18.20 vana vuxna  

Torsdag 17.00 vuxna nybörjare  

Torsdag 18.30 vana vuxna  

Fredag 17.00 Barn steg 2 

Lördag barn 11.00 steg 3 

Söndag 9.30 barn steg 1 

Söndag 11.00 barn steg 1  

Först till kvarn gäller, tidigare ridskoledeltagare har förtur före nya. Frågor och anmälan via 

e-mail info@annichristinaequestrian.se  

Sista dag för anmälan är 24 augusti. Från och med 9 augusti öppnas anmälan även för nya 

kunder i mån av plats.  

Man anmäler sig till en omgång (5 lektioner) i taget och väljer sedan om man vill fortsätta 

eller ej. Omgång 1 är alltså v.36 - v.40. Anmälan är bindande. Kostnaden faktureras i förväg. 

Omgång 2 startar vecka 41. 

Vi vill ha er på plats 20 min innan lektionens start för att göra i ordning er häst. Varje lektion 

börjar med kort teori som knyter an till ridningen efter. Grupperna är små med 3-6 

deltagare. Ridningen är varierad både på ridbanan och ute i naturen med stort fokus på sits, 

balans och ryttarens inverkan med målet att skapa ridglädje och harmoniska ekipage.     

Barngrupp kostar 1050 kr per omgång 

Vuxengrupp kostar 1250 kr per omgång 

Covid-19: Alla aktiviteter sker utomhus och i små grupper vilket gör att vi kan fortsätta med 

verksamheten så länge alla följer rekommendationerna. Viktigt att stanna hemma vid minsta 

symtom eller när någon i hushållet har symtom. Alla som kommer till Anni Christina 

Equestrian ombeds att tvätta händerna direkt vid ankomst och även innan avfärd. Håll 

avstånd och undvika att röra vid ansiktet. Vi städar och desinficerar toalett, handtag, 

lysknappar, kranar och liknande som vidrörs frekvent, innan varje aktivitet. 

Avbokningspolicy för ridskolelektioner 

Anmälan är bindande och återbetalning sker inte. Avbokning av enskilda lektioner ska alltid 

ske via sms till 0709236441 senast 2 timmar innan lektionens start. OBS! Avbokningen är 

godkänd först när ni mottagit bekräftelse på avbokning. Vid godkänd avbokning erbjuds 

tillfälle att rida igen missad lektion. Vid för sen avbokning eller utebliven närvaro erbjuds 

inte igenridning. Det är ert eget ansvar att se till att igenridningen blir av innan alla fillfällen 

blir fullbokade, det gör ni genom att skriva upp er på ledigt igenridningstillfälle längst bak i 

lektionspärmen. Igenridning kan inte sparas till vårterminen och kan inte bytas mot 

turridning, privatlektion eller ridläger. 
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