
Uppdaterad 2022-12-07 

LATHUND FÖR KURSANSVARIGA 
Är du intresserad av att arrangera en kurs? 

1. Gör gärna en intresseförfrågan på tex FB så att du ser att det finns underlag för 
att få ihop deltagare. 

2. Kontakta aktuell instruktör & kolla  
a) Arvode (inklusive moms) 
b) reskostnad (t ex flyg, båt, milersättning för bil & eventuell parkeringsavgift) 
c) kursupplägg 
d) antal deltagare 
e) datumförslag - titta i kalendariet på hemsidan, så att det inte kolliderar 

med annan kurs/aktivitet eller att det är för mycket aktiviteter den 
månaden. 

3. Gör en kursbudget med kostnader för 
a) Arvode 
b) Instruktörens resa  
c) Kost & logi för instruktören. Ersättning från klubben till den som hyser in 

instruktör är 500 kr/dygn (från 7/12 2022) 
d) Kostnad för ridhus eller ridbana 
e) Övrigt 
f) Räkna ut ett kurspris per ekipage 

4. Kontakta kassören (Lotta Molund-Löfgren kassor@austur.org) för att kontrollera 
att din kursbudget ser OK . Lotta kan även hjälpa till med bokning av 
instruktörens resa, så att det blir korrekt med vår idrottsrabatt (från maj 2021). 

5. Får du klartecken från kassören både vad gäller datum och ekonomi, så mailar du 
den kursinformation som ska ut på hemsidan till webmaster@austur.org 

6. Kursen annonseras på hemsidan och/eller FB och intresserade kan börja anmäla 
sig. 

7. För att räknas som anmäld till kurs ska deltagaren ha betalt in minst 
anmälningsavgiften (=500kr/vuxen och 250kr/ungdom) eller hela kursavgiften om 
den understiger 500kr på Austurs BG 670-7657 (Swish: 123-3819794)  

8. När kursen är genomförd gör du kursredovisning på den bifogade blankett för 
”kursredovisning”. 

 



KURSRSREDOVISNING 

Kurs + datum………………………………………………………………………………… 

 

 Namn Kursavgift Inbetalt  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 Ungdomsrabatt 25% (t o m 
18år) dock max 450kr/ungdom 

   

 SUMMA:    

 

UT 

Arvode instruktör  
Resa instruktör  
Logi & mat instruktör  
Hyra ridhus/ridbana  
Övrigt  
  

 

 



TÄNK PÅ SÄKERHETEN! 

Som kursansvarig bör du även ha ett litet extra ansvar för säkerheten. Vid behov bör 
du informera om att de flesta ridanläggningar har krav på användning av hjälm. 

På aktiviteter i Austurs regi är HJÄLM ett absolut ”måste” då man är uppsutten. Vi vill 
också att man påtalar för de instruktörer vi anlitar att vi vill att de ska vara ett 
föredöme för våra medlemmar –framför allt ungdomarna- och att även de använder 
hjälm vid provridning av hästar.  

 


