HÖSTTERMINEN 2019
Villkor och bestämmelser
Terminen startar 12 augusti och pågår t o m 30 december. Ingen
lektionsridning Alla helgons dag (2 november), Julafton,
juldagen och Annandag jul. Vecka 42 har vi teorivecka

Hästvettskurs och Grundkurs
Hästvettskurs är starten för barn från 6 år. Där
får de på ett lekfullt sätt lära sig om hästens
beteende, borsta, leda, sadla mm. Ca 6 gånger får
de rida. Tyvärr kan vi pga säkerhetsskäl inte
erbjuda igenridning under hästvettskursen.
Grundkurs 1 är starten för barn från 9 år eller
fortsättningen för de som gått hästvettskurs.
Grundkursen innehåller både teori och ridning. På
teorin får de bla lära sig att sköta om hästen, sadla,
tränsa mm. I ridningen lär de sig grunderna som
att sitta upp och av, skritta, trava, stanna, svänga
mm. Tyvärr kan vi pga säkerhetsskäl inte erbjuda
igenridning under grundkurs 1.
Grundkurs 2 är fortsättningen där fokus ligger på
repetition och att inom ridningen träna lättridning,
ridvägar mm. Under denna kurs erbjuds
igenridning, se hemsidan för mer information.
Priset avser per gång. Du faktureras för hela
terminen. För en mer utförlig tabell gällande
terminspriset se hemsidan.
Hästvettskurs: 199 kr
Grundkurs 1: 251 kr
Grundkurs 2: 254 kr
Vid uppsägning av ridtid gäller fyra gångers
uppsägningstid för återbetalning av resterande
ridavgift. Uppsägning skall ske via mail till
info@tyresoryttarforening.se
Ridutrustning. Under kurserna har ridskolan
hjälmar som barnen kan låna. De kan använda
vanliga långbyxor och stövel eller skor med klack.
Force Majeure Tyresö Ryttarförening är inte
återbetalningsskyldig för inställda ridlektioner om
orsaken ligger utanför föreningens
påverkansmöjlighet, t ex extrema
väderförhållanden som kan äventyra elevernas,
personalens och hästarnas hälsa, försumlighet från
kommunens sida när det gäller anläggningen,
lagbud eller myndighetsåtgärd.
Vid stark kyla -200 eller vid händelse av flertalet
smittade eller skadade hästar kan ridlektionen ersättas
med annan verksamhet.

Medlemsavgift per kalenderår
Barn & ungdomar tom 19 år 272:- och för vuxna
422:- Samtliga ryttare och hästskötare vid
ridskolan måste vara medlemmar i Tyresö
Ryttarförening. I medlemsavgiften ingår
olycksfallsförsäkring i Folksam, medlemskap i
Svenska Ridsportförbundet samt
medlemstidningen Häst & Ryttare.
Föräldrar uppmanas att skaffa medlemskap då barn
under 15 år ej har rösträtt vid årsmöte.
Säkerhet = kvalitet är en viktig del i ridskolans
upplägg. För att undvika olyckor och tillbud har vi
därför att antal regler som vi är mycket noga med
att följa. Hästar är flyktdjur och det innebär att de
reagerar på en rad saker som vi människor inte
alltid förstår. Det kan vara allt från plötsliga ljud
till en ovan situation. Stallet är hästarnas hem där
de ska kunna vila och äta sin mat i lugn och ro.
Därför har vi t ex följande regler:
• Du går bara in till en häst om du har en
anledning, t ex att göra i ordning den för
att rida lektion eller om du ska sköta den.
• Man får aldrig vara fler än två personer
samtidigt inne hos en häst i spilta eller box.
• Om man har med sig sin hund till stallet
ska den vara lugn och kopplad. Inga
hundar är tillåtna i ridhuset.
• Barnvagnar är inte tillåtna inne i stallet.
• Alla upp till 13 år skall bära hjälm i stallet.
Även syskon och kompisar som medföljer.
Allt detta för att minimera riskerna för tillbud.
Av samma skäl är det heller inte tillåtet att köra
in med bil på ridskolans område. Undantagna är
personalen och de som ska utföra jobb åt
föreningen och ridskolan.
Föräldrar till barn som rider är välkomna till
ridskolan.
I samband med Hästvettskurs och Grundkurs1
bjuder vi in målsman till att delta första gången på
terminen. Vi vill att Ni skall finnas till hands och
kunna assistera om så behövs vidare under
terminen. Därför vill vi erbjuda målsmän en
introduktion i hästhantering i samband med
kursstarten.

Välkommen!
Tyresö Ryttarförening, Fårdala gård, Ridskolevägen 2, 135 30 Tyresö. Tel 08-770 42 60. För aktuell telefontid se
hemsidan. E-postadress: info@tyresoryttarforening.se

