Vi har undervisning for alle - (dog skal eleven være min. 6 år)
Der er undervisning mandag til torsdag og lørdag. Nærmere
undervisningstider ses ved opslag i stald, rytterstue og på vores
hjemmeside. Undervisningen foregår i ridehallen og hvis vejret
tillader det på udendørs bane. Der undervises i dressur og spring.
Undervisningen er niveau-inddelt efter kunnen.

Påklædning:
I starten kan du låne ridehjelm og evt. støvler. Man må ikke ride i
gummisko eller lignende, men et par gummistøvler kan godt bruges
i starten. Når man finder ud af, at man vil fortsætte med at ride, skal
der købes en god, solid og godkendt hjelm. Efterfølgende et par
støvler og senere kan man købe ridebukser osv.
Staldregler:
Man ”leger” ikke på ridecentret af hensyn til hestene og dem som
rider. Heste kan blive forskrækket over pludselige lyde. Man går
rundt – man løber ikke! Har du ordnet hest på staldgangen – skal
du huske at feje efter dig. Du skal huske at ligge strigler o.l. på
plads efter brug.

Rideskolens åbningstider:
Mandag – Onsdag
kl. 15.30 – 20.00
Torsdag
kl. 15.00 – 20.00
Fredag
Lukket
Lørdag
Kl. 08.30 – 12.30
Søndag
Lukket (dog åbent for halvparter)
Priser på rideskoleundervisning:
1 gang ugentligt (1 time)
2 gange ugentligt (2 timer)
3 gange ugentligt (3 timer)

400,- kr.
650,- kr.
850,- kr.

Afbud:
Ved evt. afbud skal dette meddeles underviseren i god tid
eller på telefon 46 18 62 19. Tabte timer erstattes dog ikke.
Der er 1 måneds skriftlig opsigelse på rideskolen og altid
til den 1. i en måned.

Opsadlning:
Når du skal til ridning, skal du komme i god tid inden ridetimen
starter, så du kan få striglet og ordnet hesten ordentligt inden du
sadler den op. Dette er vigtigt, af hensyn til hestens velbefindende
og således at den ikke får sår af at få en sadel på en ryg, som ikke
er striglet ordentligt. Endvidere lærer du en hel del om hesten ved
at give dig god tid til at nusse og pleje den - både før og efter
ridetimen. Prøv så vidt det er muligt at vælge en hest, som passer i
størrelsen, således at du selv kan magte at sadle op og af. Det er
også vigtigt, at man passer nogenlunde i størrelsen til den hest man
rider, for at kunne indvirke korrekt på hesten.
Efter ridetimen:
Når ridetimen er færdig, skal du måske sadle hesten af igen. Her
gælder det samme som når du sadler op. Giv dig god tid til at få
ordnet hesten, så føler hesten også at du værdsætter den.
HUSK PÅ: at gå til ridning er IKKE som at gå til fodbold, håndbold
eller lignende, hvor man bare kaster bolden på plads efter brug, og
så skynder sig hjem til aftensmaden! Hesten er et levende dyr, som
kræver pleje både før og efter du har brugt den til ridning – så dette
er også en del af, at gå til ridning! Hvis det kniber med at nå
ridetimen/soignering af hesten pga. andre gøremål – så find en
ridetid som passer jer bedre.

Velkommen til rideundervisning på
Havdrup Ridecenter
Godbidder:
Heste elsker godbidder, og du er velkommen til at give
dem gulerødder, hestebolcher o.l. Men giv kun
skolehestene og giv dem i krybben når du er færdig med
ridetimen. Ellers opfører heste sig ligesom hunde og
begynder at tigge! Privathestene i stalden kan være syge,
allergiske eller andet – så det er strengt forbudt at give
godbidder til andre heste!
Nyskovens Sportsrideklub – NSRK
Du skal efter 1 måned på rideskolen melde dig ind i
rideklubbben. Der vil automatisk blive fremsendt et
girokort. Rideklubben afholder forskellige arrangementer,
såsom
stævner,
fastelavnsog
juletræsfest,
ridemærkeundervisning mm. Se mere på www.nsrk.dk

Telefon: 4618 6219

INFORMATIONSFOLDER
www.havdrup-ridecenter.dk
e-mail: havdrup.ridecenter@mail.dk

