
Priser  

Lektionsridning 

Ponny   T1 2021 T3 2022       

45 minuter ... 316 kronor 322 kronor       

60 minuter ... 352 kronor 358 kronor       

60 minuter 

specialgrupp 
... 375 kronor 378 kronor       

              

Häst senior             

60 minuter ... 432 kronor 438 kronor       

60 minuter 

specialgrupp 
... 497 kronor 500 kronor       

60 minuter 

drop-in 
 ... 525 kronor 535 kronor       

Häst junior 

(t.o.m. 20 år) 
            

60 minuter ... 375 kronor 381 kronor       

60 minuter 

specialgrupp 
  445 kronor 448 kronor       

Junior är du till och med året då du fyller 20 år.  

Termin 1 under hösten 2021 

16 augusti - 28 november, vecka 33-47 

Termin 2 vinter 2021/2022 

29 november - 13 mars, vecka 48-10 

Termin 3 vår 2022 

14 mars - 23 juni, vecka 11-25 

 

 

 

 

 

 



Antal tillfällen T2  hösten/vintern 2021/2022 

Termin 2 vinter 2021/2022 

29 november - 13 mars, vecka 48-10 

OBS! Juluppehåll 23/12 2021 till 2/1 2022. Då finns istället kurser att boka via 

www.minridskola.se 

måndagar ... 14 Lektionsfritt 27/12 

tisdagar ... 14 Lektionsfritt 28/12 

onsdagar ... 14 Lektionsfritt 29/12 

torsdagar ... 12 Lektionsfritt 23/12, 30/12, 6/1 

fredagar ... 13 Lektionsfritt 24/12, 31/12 

lördagar ... 13 Lektionsfritt 25/12, 1/1 

söndagar ... 13 Lektionsfritt 26/12, 2/1 

  

Rabatt med egen häst 

För dig som deltar i lektionsverksamheten med egen häst utgår en rabatt om 25 %. 

Privatlektioner - Nya priser från 1 oktober 2021 

 

Detta gäller för privatlektion på ridskolans hästar: 

 

- Du ska vara elev hos oss i någon av våra ridgrupper. 

 

- Lektionstid 45 min inkluderar upp- och avsittning. 

 

- Du går tillsammans med instruktören till ridhuset om inga andra instruktioner ges. Av 

säkerhetsskäl lämnar vi inte ridskolans ekipage utan uppsikt. 

 

- Samma regler angående ruttarens och hästens utrustning gäller för privatlektion som vid 

gruppridning. 

 

- Vid bokning av privatlektion, kontakta berörd instruktör via mail som du hittar här>> 

 

- Vid förfrågan av privatlektion så ska önskemål på dag, tid samt önska 3 hästar. 

 

 

 

 

 

http://www.minridskola.se/
https://www.jarfallaryttarforening.se/Ridskolan/Personalen/


    
Pris per 

lektion 

Pris per 

lektion röd 

dag eller 

helgdag 

Privatlektion 

ridskolans 

hästar 

      

1 elev ... 695 kronor 750 kronor 

2 elever, pris per 

elev 
... 595 kronor 645 kronor 

3 elever, pris per 

elev 
... 545 kronor 590 kronor 

        

Privatlektion 

egen häst 
      

45 min ... 450 kronor 550 kronor 

30 min ... 400 kronor 450 kronor 

        

Gruppträning 

egen häst 
      

2 elever 45 min   350 kronor 400 kronor 

3-4 elever 60 min   325 kronor 375 kronor 

5 elever eller fler 

60 min 
  300 kronor 325 kronor 

Gruppträning 75 

min 
  325 kronor 350 kronor 

  

Bokning av privatlektioner och deltagande på lektioner med egen häst görs till 

ridskolan@jarfallaryttarforening.se Alla privatlektioner måste avbokas senast 48 timmar 

innan lektionstiden är bokad. Vid för sen avbokning debiteras halva avgiften och vid 

utebliven avbokning debiteras hela avgiften. 

 


