
 

 

 

STORVRETA PONNYKLUBB              Innovativ ridpedagogik – från sagans värld till tävlingsbanan! 

ÅTERANMÄLAN TILL HT-2022 
 
Hej alla elever på SPK!  
 
Vi är så glada för att ni valt att rida hos oss och vi hoppas att ni trivs och vill fortsätta 
rida även nästa termin. Läs igenom detta så har du koll på hur du återanmäler dej 
och hur du underlättar för oss om du inte vill återanmäla.  
 
Under torsdag och fredag vecka 18 skickar vi ut BOKNINGSFAKTUROR till alla 
ordinarie grupper (dvs EJ Prova-på). Vill du fortsätta rida hos oss så betalar du den 
fakturan (800kr/grupp resp. 500kr för grön och blå grupper i bokningsavgift) innan 
25/5. Bokningsavgiften är en del av terminsavgiften och kommer att dras av på 
nästa faktura. Därför ser det ut som att du har ett tillgodo i din elevportal men den 
kommer alltså att dras av när resterande faktura kommer. Bokningsfakturan skall 
betalas om du ska behålla din plats.  
 
Prova- På blir kontaktade av oss när vi ser var vi har lediga platser till HT-22.  
 
RIDA KVAR MEN BYTA GRUPP 
Då ska du maila oss ditt önskemål senast 20/5 till info@storvretaponnyklubb.se Vi 
flyttar bara om elever som betalar bokningsfakturan. Vi kan dock inte garantera att 
vi kan tillgodose dina önskemål men vi lovar att göra vårt yttersta.  
 
RIDA MER/FLER GGR i VECKAN 
Maila oss ditt önskemål till info@storvretaponnyklubb.se  
 
ÅTERANMÄLT OCH SEN ÅNGRA DET 
Har du betalat bokningsavgiften och sen inträffar något oväntat som gör att du inte 
kan/vill rida i höst så kan du fortfarande avboka din plats fram till 1 månad innan 
terminsstarten. Då slipper du betala resterande avgift men själva bokningsfakturan 
fryser inne. Avbokar du senare än 1 månad innan terminsstart så är du skyldig att 
betala hela terminsavgiften.  
 
INTE RIDA KVAR HT-22 
Vi är tacksamma om du mailar oss med namn och nuvarande ridtid så kan vi enkelt 
ta bort din faktura. Gärna så snart du kan så slipper vi onödigt krångel. 
  



 

 

 

NIVÅER 
Din nuvarande nivå kommer stå kvar till juli/augusti men kommer att ändras till 
nästa terminsstart för de grupper som är aktuella för det. Har du ridit i 
nybörjargrupp så blir ni automatiskt grundgrupp och fortsätter lära er mer och nya 
saker.  
Vi har valt att ha få nivåer för att ni inte ska haka upp er på vad gruppen heter; lita 
på våra instruktörer och ridskolans röda linje så kommer alla att lära sig och 
utvecklas på ett tryggt och pedagogiskt sätt.  
 
SPK förbehåller sig rätten att ändra om och splittra grupper för att ha så jämna och 
fulla grupper som möjligt.  
 
AVGIFTER FÖR HT-22 
Bokningsavgiften är 800kr för röd grupp och uppåt per lektion man rider. Och för 
grundgrupp Grön och Blå är det 500kr oavsett om man rider varje eller varannan 
vecka. Detta är en del av terminsavgiften och dras av när fakturan för 
terminsavgiften kommer.  
 
Grundgrupp grön/blå varje vecka (inkl de som varit nybörjare VT-22) 
 (19ggr) =3420kr  
 
Grön varannan vecka 
(8ggr) = 1560kr (9ggr) = 1755kr (10ggr) = 1950kr 
 
Blå varannan vecka med ridtid 1 timme  
(8ggr) = 1800kr (9ggr) = 2025kr (10ggr) = 2225kr 
 
Galoppgrupper Gstart-G4 
(19ggr) = 3800kr 
 
Specialgrupper 1 och 2 
(19ggr) = 4180kr 
 
TR-grupper 
(8ggr) = 1920kr (9ggr) = 2160kr (10ggr) = 2400kr 
 
Vuxna  
(8ggr) = 3280kr (9ggr) = 3690kr (10ggr) = 4100kr 
 
 
Höstterminen är fredag v. 32 till torsdag v. 51 för samtliga grupper, utan uppehåll för 
lov eller röda dagar. 
 
Vi hoppas att vi ses även i höst!  
Hälsningar SPK 


