
Betingelser Hønefoss og ringerike rideskole 

 

● All ferdsel i og rundt stallen og Hønefoss og Ringerike Rideklubb sitt område samt deltagelse 
på kurs skjer på eget ansvar. HRRS eller HRRK kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker 
med unntak av påvist grov uforstand fra HRRS eller HRRK sin side. Alle elever skal ha sin egen 
forsikring mot skader og ulykker. 

 
● HRRS og HRRK sine til enhver tid gjeldende stallregler skal følges, brudd på disse kan føre til 

bortvisning. 
 

● Man regnes som endelig påmeldt til kurs hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt. A) 
Møtt opp og deltatt på ridekurset. B) Signert påmeldingskjema C) Betalt kurset. Er man å 
regne som påmeldt til ridekurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man 
avbryter kurset underveis uansett årsak. 

 
● Alle som rir på nybegynner 1 eller knøtt skal ha med egen leier eller betale for leier. 

 
● Elevene er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest eller utstyr, utenom hvis de viser grov 

uforstand og/eller overlegg. 
 

● Hvis HRRS må avlyse en time eller flere timer grunnet Force Major (Brann, Orkan etc) 
erstattes ikke kurset. 

 
● Hvis HRRS må avlyse en time grunnet sykdom, syke hester eller lignende, refunderes 

pengene for timen. 
 

● Hvis elever rammes av ulykker eller sykdom som gjør dem hindret fra å møte på ridetime, og 
melder fraværet før kl. 09.00 får man da ta igjen time, dette begrenser seg oppad til 1 ganger 
pr. 10 ukers kurs, og må tas igjen innenfor sluttdatoen for kurset. 

 
● Alle kurs kan inneholde minimum 1 teoriøkt, resten av øktene er ridning. For nybegynner 1 

gjelder andre regler. 
 

● Varighet og opphold. Inkludert i ridetimen er oppstilling, opprop, skritt, aktiv ridning og 
sluttoppstilling, avstigning. 

● Det er valgfritt å være medlem av HRRK, men medlemmer av HRRK får følgende 
fordeler: 

1) HRRK er medlem av Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund gjennom 
Buskerud Idrettskrets. 

2) Du får redusert kursavgift 
 
3) Du mottar bladet Hestesport 
 



4) Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi 
er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til 

              den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Vil du vite mer gå til 
              denne linken: http://www.rytter.no/klubb/forsikring/ 
 

5)Som medlem får du 15 % hos Gjeteren 
 
 
 

 

http://www.rytter.no/klubb/forsikring/

