ELEVUNDERVISNING I RY RIDEKLUB
Praktiske oplysninger
Når du begynder til ridning bliver du automatisk medlem af Ry Rideklub.
Første ridetime er en prøvetime, herefter betales rideundervisningen ½ årligt.
Medlemskabet i rideklubben betales helårligt (nye medlemskaber med opstart efter 1. juli
afregnes med ½ pris.)
Kontingent i rideklubben:
Børn 300,- kr. pr. år.
Voksne 500,- kr. pr. år.
Betaling ca. 14 dage inde i det nye år.
Priser på holdundervisning:
45 minutters hold på rideskolepony 1950,- kr. (jan-jun) - kun nybegynderhold
45 minutters hold på rideskolepony 1625,- kr. (aug-dec) - kun nybegynderhold
60 minutters hold på rideskolepony 2550,- kr. (jan-jun)
60 minutters hold på rideskolepony 2125,- kr. (aug-dec)
60 minutters hold på egen pony 1950,- kr. (jan-jun)
60 minutters hold på egen pony 1625,- kr. (aug-dec)
Der er ikke undervisning på helligdage og i skoleferier, og juli måned er derfor betalingsfri.
Ved hver sæsonstart afleveres en ny tilmeldingsblanket, tilmelding via hjemmesiden eller via
bekræftelse til underviser, hvorefter vi sender faktura for sæsonen umiddelbart herefter. Dvs.
at betaling følger ca. 14 dage efter sæsonstart eller 14 dage efter prøvetime.

Tilmeldingen er bindende og klubben betaler ikke indbetalt kontingent, penge indbetalt til
undervisning eller centerkort tilbage ved utidig udmelding.
Det er vigtigt at kende vores staldregler de er sat op nede i stalden, men de kan også ses
her på hjemmesiden.

Information om ridetimen
45 minutters hold: Opsadling/afsadling 15 min - ridning i 30 minutter
60 minutters hold: Opsadling/afsadling 15 min - ridning i 45 minutter
Rytterne skal møde 15-20 minutter inden ridetimen begynder. Hvis man er forhindret i at
komme, skal der meldes afbud til underviseren hurtigst muligt, senest 20 minutter før
ridetimens start.
Der er indlagt tid i ridetimen til op- og afsadling samt til til at gå til og fra holdene.
Underviserne hjælper børn og forældre i stalden mellem holdene. Det tilstræbes at tiderne
overholdes, men der må påregnes at der kan forekomme ekstra tid til op- og afsadling samt
tid til skift mellem holdene.
Ponyerne følges til og fra ridehold for at få mindst mulig forstyrrelse i den anden ende af
hallen.
Der tages forbehold for ændringer i sværhedsgraden på̊de pågældende hold. Dette kan
ændre sig efterhånden, som rytterne udvikler sig.
Udstyr:
●

Ridehjelm / Cykelhjelm

●

Ridestøvler / gummistøvler eller sko med en lille hæl.

●

Et tredje, men også væsentlig ”udstyr” hvis du er ny, og går på et af trækholdene er
en person, der kan trække din pony og hjælpe dig med opsadling.

●

Klubben anbefaler desuden at eleverne anskaffer sig en sikkerhedsvest og benytter
denne i forbindelse med ridning samt i omgang med hestene. Dette er dog ikke et
krav.

Hold:
Nybegynderhold (45 minutter):
Her begynder man og der er klare retningslinjer for, hvordan undervisningen skal foregå.
Undervisningen vil altid foregå inden for, dog kan underviseren arrangere trækture i terræn
hvis der er forældre til at trække alle ponyerne. Rytterne rider efter hinanden og der vil

laves sjove øvelser, så rytterne bliver fortrolige med at være på ponyerne – undervisningen
foregår i skridt og trav. Udgangspunktet for disse hold er, at elverene lære at kunne styre
ponyerne rundt ved egen hjælp, stoppe og sætte frem i let trav.
Begynderhold (60 minutter):
Holdene er sammensatte hold, så der vil både være ryttere, der er begyndere og ryttere, der
er letøvede. Her rides kun inde, men trækture kan arrangeres.
Letøvet (60 minutter):
Nu kan man selv styre ponyerne rundt, på ordentlig og sikker vis. Stoppe og sætte i gang.
Her bliver der stillet lidt større krav til eleverne, og de skal være mere selvhjulpne. Der rides
hovedsageligt inde, men i sommerhalvåret kan der også rides ude. Der laves sjove øvelser
og der arbejdes meget med balance. Vi begynder også at øve os på at ride programmer,
hvor præcision er vigtig.
Øvet hold (60 minutter):
Når man er øvet begynder man at arbejde med at ride for små hjælpere. Der rides
programmer og der arbejdes med samling af ponyerne.
Husk at følge os på Facebook, da det er det nemmeste medie for os at komme i kontakt
med jer. Her slår vi alle arrangementer op der laves for eleverne samt andre spændende ting
der sker i klubben.
Tilmelding, framelding vedrørende holdundervisning og spørgsmål skal foregå pr. mail til
rideskole@ryrideklub.dk
Vi glæder os til mange sjove timer sammen!
Ry Rideklub

