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Ridhuskortsabonnemangsregler 
   
Ridhuskort: 
Föreningskort: För medlemmar som vill bidra ideellt 
Anläggningskort: För medlemmar som inte kan bidra ideellt 
Dagkort: För de som vill komma in i anläggningen men saknar förening- eller 
anläggningskort. 
 
Översikt RIDHUSKORT 

     Ideell insats 
Ridhuskort Medlem Vid ev. 

Medryttare 
Licens Kostnad 2023 Med 

licens 
Utan 
licens 

Föreningskort Ja 2 pass 
ideellt  

SRK 1200:-  6 pass 4 pass 

Flera hästar Ja Se ovan SRK Häst nr 2: 1200:- 
Häst nr 3 eller fler 
600:-/häst 

Se ovan Se 
ovan 

Familj Ja Ej valbart SRK Häst nr 1: 1200:- 
Häst nr 2 eller fler: 
600:-/häst 

Alla i familjen 
bidrar från 13 års 
ålder med 4-6 
pass var. 

Anläggningskort Ja Ej valbart SRK Häst nr 1: 4400:- 2 pass 0pass 

Flera hästar Ja Ej valbart SRK 6500:- oavsett antal 
hästar 

Se ovan Se 
ovan 

Dagkort    250:-/dag/häst  

Hundridhuskort Ja Ej aktuellt Ej 
aktuellt 

500:-  2 pass 

 
 

Medlemsavgift Alla som använder anläggningen måste vara medlemmar i 
klubben. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Klubben har 
medlemsförsäkring. 

Vaccinationsintyg Alla hästar som besöker anläggningen ska ha dokumenterat giltigt 
vaccinationsintyg. Kom ihåg att skicka in en kopia direkt du 
vaccinerar. (ej giltigt vaccinationsintyg debiteras 500:- )  

Föreningskort= Avgift+ 
ideellt arbete 

Föreningskorsfakturan gäller kalenderår. Ideell insats för 
föreningskort är 4st ½ dagar, + luciashow. 
½ dag = 4-6 timmar. 
Om ekipage med föreningskort löser tävlingslicens ska det vara 
för Skellefteå Ridklubb.  
 

Anläggningskort  Anläggningskort går lösa kalenderår, inget ideellt arbete. Löser du 
tävlingslicens är det för SRK och du hjälper till 2 st ½ dagar på 
tävling vid licens.  
 

Dagkort Går att lösa 3 arbetsdagar innan man vill komma in i 
anläggningen. Gäller per häst som ska besöka anläggningen. 
Dagkort kan alla lösa oavsett tävlingsklubb.  
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Medryttare  På blanketten anger man om man vill ha medryttare, 
föreningskorts- innehavaren ansvarar för medryttarens ideella 
insats genom 2st ½ dagar per kalenderår. (oavsett antal 
medryttare) Medryttare går under året byta/fylla på genom mail, 
ingen ny blankett behövs. Ridhuskortsinnehavaren ansvarar för att 
delge sina medryttare regler och dyl. information som den 
behöver. Medryttare ska om de tävalr göra det för Skellefteå 
Ridklubb, dispensansökan går att skicka in via hemsidan.  

Provridning Har du provridning eller en kompis på besök som inte är 
medryttare går det bra genom att maila ridhus@skerid.se så 
antecknas att denne får rida din häst. Ska göras innan ridtillfället. 

Familj Som familj är det samma regler som för medlemsavgift familj. Alla 
I Familjen ska vara folkbokförda på samma adress, 2 vuxna och 
barn under 21 år (kalenderår)  

Tävlingslicens  Alla som löser licens hjälper till på tävling. Har du ett ridhuskort 
gör du 2 st 1/2 dagar extra och saknar du ridhuskort gör du 6 st ½ 
dagar.  

Tävlingsbidrag Tävlingssektionen försöker årligen erbjuda tävlingsbidrag till deras 
tävlingsryttare. Hur bidraget ser ut från år till år kan du läsa i 
tävlingssektionens information till tävlingsryttare.  

Träning Endast tränare med avtal på klubben får hålla lektioner i ridhuset, 
kontakta oss för att få veta vilka dessa är. Möjlighet finns att hyra 
anläggningen se regler hyra ridhus föreningskortinnehavare.  

Pengar Du får inte betala någon för att rida din häst, hålla lektion mm på 
anläggningen om det inte är avtalat med klubben. I enlighet med 
skatteverkets regler.  

Ansvar Det är du som står på ridhuskortet/tävlingslicensen är ansvarig för 
att känna till de regler som finns, och att du fullgjort alla 
förpliktelser som abonnemanget medför. Under december månad 
skickas faktura för ej utförda förpliktelser. 

Allmänt Schema för hur ridhusen/utebanorna är lediga finns på hemsida. 
Ridskolan förbehåller sig rätt att ända regler i ridhus under 
terminen. 
Tillgång till stall 7 med spolspilta finns. (endast uppstallning 
dagtid)  
 

Uppsägning  Uppsägning av abonnemanget ska ske skriftligen, gärna 
med en motivering varför du inte längre vill ha 
ridhuskortsabonnemang 

 När du betalt fakturan sker ingen återbetalning. 

 Uppsägning sker under december inför det nya året. 

 Försenad uppsägning debiteras med 200:-   

Flyttning från orten Föreningskortsinnehavare som flyttar från Skellefteå kommun 
behöver inte göra klart ideellt arbete resterande del av året, ingen 
återbetalning av avgift sker. Flytten styrks med flyttintyg. 

Skellefteå Ridklubb Skellefteå Ridklubb vill erbjuda alla medlemmar en trygg 
anläggning där alla är välkomna.  
Skellefteå Ridklubb är en ideell förening som har sitt nav i 
ridskolan.   
Ömsesidig respekt visas mellan medlemmar, personal och ledare.  
Regler och riktlinjer är till för att alla ska känna sig trygga, har du 
frågor kontakta oss så berättar vi mer.  

mailto:ridhus@skerid.se
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Hundridhuskort Ger dig möjlighet att träna hund i ridhusen när dem är lediga och 
inga hästar är där inne. 

  

 


