
Ridskola Carolinas Islandshästakademi - Vårterminen -22! 

Hej och välkomna till en ny termin hos oss på Carolinas Islandshästakademi. Denna termin är 

ridgrupperna mindre för verksamheten utvecklas i ny riktning, hovslageri, samt att öka kvalitén. Mer 

tid och utrymme för varje ekipages behov. Har du foderhäst hos oss kan du rida den på ridskolan 

eller rida annan häst om du önskar det, samma om du rider privathäst, prata med din ridlärare.  

Första veckan hos oss gör du en målsättning för dig själv som ryttare och hästmänniska. Stöd för att 

göra målsättning finns på hemsidan www.carolinasislandshastakademi.se Är det inom några 

speciella områden just Du vet att du vill förbättras. Skriv gärna kortsiktigt och långsiktigt mål och 

lämna in detta till din ridlärare, kortfattat eller mer omfattande. Det väljer du själv. Det är bra för din 

ridlärare att veta vad just du har för ambitioner och mål för din egen utveckling. På så sätt blir det 

enklare för din ridlärare att lotsa dig i rätt riktning. Du kan även ta en sits- och ryttaranalys (den finns 

att skriva ut från hemsidan) och fylla i i början och i slutet av terminen om du vill. Den är bra att ha 

som stöd i träningen både för tränare och elev.  

 För allas säkerhet läser du som elev och vårdnadshavare igenom STALLREGLER och dokumentet 

GÖRA IORDNING HÄST INFÖR LEKTIONEN, dessa finns att läsa på hemsidan och “att göra iordning 

häst” finns även i stallet. 

Meddela ALLTID DIN RIDLÄRARE om du inte kommer, så tidigt som möjligt för att underlätta 

planering. Igenridning om du varit sjuk sker i mån av plats i annan ridgrupp, prata med din ridlärare.  

Onsdagar: Johanna Åkerberg, tel. 070-7879849.Tisdagar: Linnea Holmlund tel.0735291381.          
 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 1000kr. Anmälningsavgiften betalas på Swish nr: 123-022 48 57. Märk 

betalningen med elevens namn och anmälan, märk sedan terminsavgiften med samma.  
PRISER VÅR -22 

60 min Junior• Maxantal 4• 300kr. 

60 min Senior (från 18 år)• Maxantal 4• 360kr  

 

TERMINSAVGIFT 

Junior: 3500kr 

Senior( fr 18 år): 4400kr 

Privathäst: 800kr avdrag på terminsavgiften.  

Syskonrabatt: 500kr på andra barnet.  

 

Kom ihåg att utnyttja ditt friskvårdsbidrag!! Skriv upp ditt namn på kvittolistan i stallet så får du 

kvitto. 

 

Start v. 5, sportlov v. 9 och påsklov v. 15 (då ingen ridskola), avslutning v. 21. BETALA 

TERMINSAVGIFTEN SENAST V. 4! Terminsavgiften kan delas upp på två. Första betalningen senast 

vecka 4. Andra betalningen senast vecka 13.                                                  

 

 

http://www.carolinasislandshastakademi.se/


 


