
Välkommen!

Denna information uppdaterades i februari 2013.
Med reservation för ändringar. 

Se anslag i ridhusetför senaste nytt.
© Hollstad 2013.

 



Öppettider m.m.

För gäster:
Vardagar:  Kl. 9–16 och 19–21
Helger:  Kl. 9–15 och 18–21

Max 5 ryttare samtidigt i ridhuset. 

Är ni inte redan 5 måste fler släppas in.

Det går bra att boka hela ridhuset. 
Sådan bokning markeras med ett “H” 
på bokningstavlan, vilket innebär att 
en ryttare eller grupp på upp tll 5 
ryttare får ensamrätt till ridhuset.

Hoppning, longering och tömkörning 
kräver bokning av hela ridhuset (H).

Vi reserverar oss för tillfälliga behov 
av repartioner eller underhåll av 
ridhuset.
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Priser

Bokning utan månadskort: 50 kr per 
person och ridpass.

Bokning av hela ridhuset: 160 kr per 
ridpass som då inkluderar upp till 5 
ryttare. Exempel: Är ni en grupp på 4 
ryttare blir kostnaden 40 kr vardera.

Månadskort: 250 kr per häst (bokning 
av hela ridhuset  ingår ej).

Viss organiserad träning kan ha 
särskild prisuppgörelse med Hollstad.
 
Ett ridpass är maximalt 1 timme.
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Bokning

Boka i god tid genom att texta ditt 
namn och telefonnummer tydligt på 
anslagstavlan i ridhuset.

Bokning av hela ridhuset anges med 
ett tydligt “H” på tavlan, och kan göras 
endast om ingen redan skrivit sitt 
namn på tiden i fråga.  

Bokad tid som inte nyttjas eller 
avbokas 24 timmar i förväg kostar 30 
kronor även för de med månadskort. 
För bokning av hela ridhuset som ej 
utnyttjas gäller 100 kr. Betalning sker 
vid nästa besök. 

Namn och telefonnummer textas på 
tavlan för alla som bokar ridhuset.
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Drop-in

Drop-in går bra inom ridhusets 
öppettider. 

Drop-in sker under förutsättning att 
inte redan 5 ryttare finns i ridhuset 
eller att ingen har bokat hela ridhuset 
(H på tavlan)

Ridning sker på egen risk

Ridning i detta ridhus liksom på 
Hollstads marker i övrigt sker på egen 
risk.
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Betalning 

Fyll i ”kvittoremsan” enligt exemplet 
nedan. Lägg den vänstra delen 
tillsammans med avgiften i plastficka i 
postlådan. 

Glöm inte att riva av den högra delen, 
som är ditt kvitto.

V.g. texta namn och telefonnummer 
tydligt. 

Telefonnummer måste alltid anges. 
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Villkor 1: Gödsel

Det är viktigt att du tar hand om 
eventuell gödsel. Lägg i skottkärran 
vid ridhus-porten.

Villkor 2: Släck efter dig

Var sparsam med elen. Är du sist ut: 
släck belysningen (knapparna till 
höger innanför ridhusporten).   
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Kontakt 

Anita Frankelius
070-625 37 37 eller 011-10 16 10
e-post: frankelius@telia.com 

Webbplats 

www.hollstad.com 

Säkerheten A och O

Upptäcker ni brister som kan orsaka 
skada på häst, person och byggnaden 
är det viktigt att meddela detta. Lägg 
gärna synpunkter i postlådan.
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