
 
 

 
Vårterminen 2023 på Stall Compass  

Under vårterminen finns det lektionsgrupper varje dag i veckan.  
 

Måndagar - söndag 21 ggr. Missar du någon ordinarie lektion finns det 
möjlighet att rida igen en gång utan kostnad under igenridningsveckan 
som ligger efter terminens slut (v 24).Gäller ordinarie ridgrupper. 

De ordinarie lektionerna planeras av respektive instruktör men följer 
planeringen: fyra hopplektioner och ett teoripass. De övriga 
lektionerna fördelas mellan dressyr, markarbete och uteritter.  

Kan du inte komma på din lektionstid ber vi dig avboka på 
avbokning@stallcompass.se. Detta är speciellt viktigt om du vill rida igen. 
Icke utnyttjad tid är inte möjlig att överlåta till någon annan.  
 

Terminspriser (lektionspris x antal tillfällen) VT 2023 - 21 ggr  

Barn- och ungdomsridning i grupp 60 min à 450 kr (max 8 elever i 
gruppen). Barn- och ungdomsridning i grupp 45 min à 450 kr (max 6 
elever i gruppen).  

Talangutvecklingskoncept (TUK) i grupp 60 min à 525 kr (max 6 elever i 
gruppen).  
 

Tänk på att alltid ska vara på plats senast 30 minuter före lektionens 
början för att kunna ta hand om din häst utan att stressa. Avsätt även 
tid efter din lektion så du kan ta hand om din häst efter passet.  

 
 
 
 



 
 
 
 
Kalendarium för vårterminen 2023 
 
Terminsstart 9 januari 

Sportlov 27 februari – 5 mars. Inga lektioner för ordinarie ridgrupper. 
Påsklov 6 april – 14 april. Inga lektioner för ordinarie ridgrupper. Obs! 
Lektioner enligt ordinarie schema för alla ridgrupper 15 april - 16 april. 

Igenridningsvecka 12 juni – 18 juni för ordinarie ridgrupper 

Igenridning sker på ordinarie lektionstid. Ingen föranmälan krävs. 
Endast TUK – elever har lektioner dagtid under lov och lovdagar.  
 

Medlemskap i CSRK, Compass Sportryttarklubb.  
Medlemsavgiften är 250 kr/år för ungdom (obligatoriskt för alla som 
rider) och stödmedlemskap 350 kr/år för vuxna. I medlemskapet ingår 
bland annat ryttarförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet.  

 
Följ oss gärna på Instagram @compass_srk och 
@ungdomssektion.csrk 
 
 
 
Välkomna till Compass Sportryttarklubb! 


