
                                                                                                                                                                             

Regler för filmning/fotografering 
på ridskolan 

 

• Filmning på lektion och andra aktiviteter är ej 
tillåtet. 
  

• Filmning i stallet är ej tillåtet. 
 

• Filmning på privatlektion är tillåtet efter 
överenskommelse med ridlärare och om målsman 
gett sitt godkännande. 
 

• Fotografering av hästarna är tillåtet. 
 

• Fotografering av enskild elev i stallet/ridlektion är 
tillåtet endast av målsman eller genom målsmans 
godkännande.  

 

 



                                                                                                                                                                             

Angående regler för filmning/fotografering på 
ridskolan. 
GDPR-lagen innebär att det inte är tillåtet att publicera exempelvis namn och 
bild/film på personer som inte godkänt detta. 

Ridskolan är en plats där vi alla ska känna oss trygga, säkra och hämta ny energi 
ihop med våra hästar, det är också en arbetsplats för oss som är anställda av 
föreningen. 
Vi väljer därför att införa regler från och med 1 nov-22 om vad som gäller för 
filmning/fotografering på ridskolan då vi har sett att det kan ha en negativ 
inverkan på både enskild person och vår verksamhet. 

Filmning på lektion eller andra aktiviteter är inte längre tillåtet. Ridläraren 
kommer i samråd med ridgruppen att eventuellt filma vid något/några tillfällen 
under terminen för att sen titta ihop med eleverna på teorilektion i 
utbildningssyfte. 

Filmning i stallet är inte tillåtet, vi vill att fokuset ska vara på hästarna och 
säkerheten för våra elever/besökare i stallet. 

Filmning på privatlektion är tillåten efter överenskommelse med ridlärare och 
om målsman gett sitt godkännande 

Fotografering av hästarna är tillåtet. 

Fotografering av enskild elev i stallet eller på ridlektion är tillåtet endast av 
målsman eller om målsman gett sitt godkännande. Det vill säga, ta bild på sig 
själv eller på sin anhörig är okej så länge ingen annan finns med på bilden. 

Vi på ridskolan vill med reglerna skapa en trygg plats för alla att vara på, där 
ingen ska känna en oro för att eventuellt hamna på en film som senare finns på 
sociala medier.  
Stallet är en mötesplats där vi vill att alla ska ha roligt, lära sig saker, träffa 
vänner, känna sig stolt över sin ridning och bara få vara sig själv. 

Prata gärna med ditt barn om våra nya regler, vi kommer även att informera 
eleverna på teorilektion. 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss. Låt oss hjälpas åt 
att skapa en fortsatt trivsam och välkomnande miljö här på ridskolan 
 

Hälsningar personalen och styrelsen 




