Information – Rida på Harplinge ridskola
Följ oss gärna på vår Facebooksida Harplinge Ridklubb för att kunna ta del av aktuell information.
Samma information läggs även på hemsidan.
UTRUSTNING
När ni rider hos oss vill vi att ni har korrekt utrustning av säkerhetsskäl.
Hjälm ska bäras vid all ridning och vid all hästhantering om du är 18 år eller yngre. Hjälm finns att
låna om du inte har en egen.
Säkerhetsväst ska bäras vid all ridning om du är 18 år eller yngre. Vi rekommenderar att alla bär väst
vid hoppning och uteritt. Väst finns att låna om du inte har en egen.
Säkra skor eller stövlar. Skorna ska inte ha en grov sula och vara utrustade med klack, detta för att
inte riskera att fastna. Av säkerhetsskäl, och för att det hjälper sitsen, rekommenderar vi ridstövlar
eller ridskor bärs tillsammans med shortchaps.
Kläderna (byxor, tröja, jacka etc) bör vara kroppsnära för att ridläraren ska kunna se hur du sitter och
för att det ökar smidigheten, och därmed säkerheten, i sadeln. Långärmad tröja bör bäras. Halsdukar,
sjalar och annat löst får inte bäras under ridning. Långt hår ska vara uppsatt.
Handskar eller ridvantar rekommenderas.
Observera! Kommer du till ridningen med olämplig utrustning har ridläraren rätt att neka dig att rida
det tillfället utan kompensation.
TEORI
Alla grupper har teori 2-4 tillfällen per termin beroende på nivå. Vi vill påminna om att teorin är
viktigt oavsett om det är hästkunskap, ridkunskap eller annat som står på agendan. Vid teori är det
bra att komma ridklädd, om inte ridläraren sagt att det inte behövs, då teorilektioner ibland kan ske
till häst.
ÅTERBUD
Vi vill även påminna er om att meddela er ridlärare om ni av någon anledning inte kan komma till er
ridlektion. Detta kan ni göra på två sätt:
Via Facebook
I gruppen Harplinge Ridklubb Köp/Byt/Sälj kan ni dels köpa/sälja/byta ridlektioner och även meddela
er ridlärare frånvaro. Om ni byter eller säljer er ridtid ska det vara till någon som rider på samma nivå
som ni. Tagga din ridlärare i inlägget så att den har koll på vad som händer. Ska ni sälja resterande del
av terminen ska ersättaren godkännas av klubben. De som köper lektioner skall vara medlemmar i
klubben.
Via sms
Telefonnummer till er ridlärare står på whiteboard-tavlan i stallet.
Återbud ska lämnas senast en timme före dagens första lektion.
ABONNEMANG
Abonnemangen hjälper oss att planera grupperna och verksamheten. Reglerna för
uppsägning/överlåtelse står tydligt i abonnemanget. Abonnemanget finns på vår hemsida.

