US - Ungdomssektionen
De hittar på massa roliga aktiviteter under hela
året för alla barn och ungdomar. Kolla in deras
del på anslagstavlan för att inte missa nåt!

Redan nu har vi
planerat in terminens
Pay & Ride och Pay & Jump!!
Vill man hjälpa till med egentligen vad som helst säg
till!
På föreningen och ridskolan behövs det alltid, stort
som smått. Kolla även på anslagstavlan, där finns en
lista på saker som behövs fixas.
Tex kommer det behövas mycket fika till 70-års
jubileet 15 september, går att lämna i frysen.

Hej och välkomna
till
Vetlandaortens
Ryttarförening
och
Vetlanda
Ridsportcenter hösten
2018

Vetlandaortens Ryttarförening är en förening med ideell
styrelse. Föreningen har många aktiva både på ridskolan och i
träning- och tävlingsverksamhet.
Det är en gammal anrik förening som firar hela 70 år (!) nu i
år. Boka redan nu in 15 september, då slår vi på stort och firar
med show, gäster och fest!

Om klockan är över 13 ser vi gärna att du ändå meddelar om
du inte kommer, då kan ridläraren dela ut hästar mer jämt
under kvällen så alla får rätt arbetsbörda. Kan vara så oturligt
att en häst inte får gå någon lektion om ryttare uteblir medans
en annan häst kanske får gå 3 lektioner. För att våra hästar ska
orka med sitt arbete många år krävs det planering.

Vetlandaortens Ryttarförening har varit en av Sveriges stora
tävlingsarrangörer genom åren och de flesta av dagens
elitryttare har någon gång varit i Vetlanda och tävlat. Nu i
somras anordnades Ponny SM i hoppning här för 10e gången.
Ridskoleverksamheten startade också 1948 och har sedan dess
utgjort en viktig del av föreningen

Till denna terminen har vi förbättrat vår anslagstavla,
kolla alltid på den när du kommer till stallet för att inte
missa nåt!

Följ oss på Facebook
Vetlanda Ridcenter är ridskolans sida och
Vetlandaortens Ryttarförening är föreningens sida

Fakturering ändras from denna terminen
Nu finns det två 2 betalningsalternativ
Alternativ 1: Betala hela terminsavgiften direkt vid terminens
start och få 5% rabatt
Alternativ 2: Betala per månad, du får bara en faktura och får
hålla koll på betalningarna själv, sista betaldag är siste varje
månad.

Styrelsen
Ordförande Annika Aronsson
Henrik Nyström
Maria Fritzell
Lena Litzén
Elin Schoede
Anette Gudmundsson

Barbro Mattsson
Johanna Svensson
Mats Abelsson
RoseMarie Pettersson
Karin Eckert
Marie Elmner

Vid påminnelse tillkommer en extra avgift på 50 kr, efter 2
påminnelser skickar vi vidare till inkasso.
Uppsägningstid är 4 veckor (ev ytterligare inbetald ridavgift
betalas tillbaka)
Ev återbud meddelas ENDAST på telefon 0383-12900, prata in
på telefonsvararen. Går även att fylla i pärmen i stallet med
ridgrupper med ett ÅB på aktuellt datum.
Igenridning sker i mån om plats om återbud meddelas innan
klockan 13 samma dag, får överlåtas inom familjen, måste
ridas igen samma termin

Medlemsavgift
Junior 300 kr
Senior 350 kr
Familj 800 kr
Folksam försäkring ingår

Personal Vetlanda Ridsportcenter
Susanne Häggqvist jobbar heltid på ridskolan som
verksamhetschef och ridlärare.
Susanne har lektioner söndag, måndag och tisdag kväll och
dagtid onsdag och torsdag.
Karin Eckert jobbar deltid på ridskolan. Karin har lektioner på
fredagskvällar och har även hoppträningar på lördagar.
Matilda Aronsson jobbar deltid på ridskolan. Matilda har
lektioner onsdag och torsdag kväll
Stefan Samefors jobbar heltid på anläggningen. Jobbar både för
ridskolan och för föreningen.
Kicki Welander börjar nu i höst hos oss och ska jobba halvtid i
ridskolestallet
Stefan Jansson jobbar lite extra som vaktmästare på
anläggningen 10 timmar/vecka

Priser ridskolan HT18
Senior
Junior
Nybörjar junior
Hästis
Dressyrspecial 4 st
Hoppträning 6 st
Egen häst special 6 st
60+ lektion
Prova på senior

175 kr/60 min
145 kr/60 min
135 kr/45 min
120 kr/45 min
260 kr/60min
210 kr/60 min
210 kr/60min
175 kr/60 min
160 kr/45 min (bet med 10-kort)

Handikapp inkl färdig häst 185 kr/30 min
Handikapp inkl personal som leder 235 kr/30 min
Lektion i små grupper/ensam
60 min 4 personer 260/person
45 min 2 personer 350/person
30 min 1 person 450/person

Går din häst lektionen efter går det jättebra att borsta och
pyssla om vilken annan häst i stallet som helst, det kan och får
man alltid göra!
Även dagar du inte rider på ridskolan är du välkommen hit,
alla är alltid välkommen till stallet och pyssla om hästarna,
putsa utrustning, mocka eller bara vara.

Borsta EJ hästarnas svansar med borste!! Svansen slits och
håren lossnar, red ut svansen med fingrarna, gäller även de
hästar som har lång man. (Unikka och Sixten)

Ridskolans värdegrund
Alla är alltid välkomna till ridskolan
Alla i stallet har en viktig sak gemensamt, vi älskar hästar!
Alla på ridskolan har gemensamt ansvar att våra hästar ska
trivas med sitt jobb som ridskolehäst.
Alla hästar är ridskolans, ingen har mer eller mindre
rättigheter till någon häst.
Vi har nolltolerans när det gäller mobbing både i stallet och på
nätet.
Alla i stallet hejar på alla!

Fråga stallvärden om du har några frågor
Smittskydd
Tänk på att alltid byta kläder om du är i fler stall. Sjukdomar
sprider sig lätt mellan hästar. Finns det snoriga, hostiga, sjuka
hästar i något stall var då extremt försiktig och var extra noga
med att byta om. Skor, hjälm och säkerhetsväst går att frysa
eller tvätta med virkon för att få smittfria.

Kontakt
Telefon 0383-12900
Mail ridskolan@vetlandarf.se
Telefontid mån-tis 16.00-16.30
ons-tors 08.30-09.00
fre 15.30-16.00
Lämna meddelande på telsvar om ingen svarar eller maila

Regler och rutiner på ridskolan
Klädsel
När man rider måste man ha hjälm, långbyxor och skor med
klack. Klacken hindrar foten att glida genom stigbygeln och
fastna.
Är man under 18 år ska säkerhetsväst användas vid hoppning
och uteritt.
Under 12 år ska man alltid rida med säkerhetsväst.
Det är att föredra att
- ha uppsatt hår, då slipper håret trassla och skymma sikten
- ha långärmat, blir ofta fula sår på armbågar om man trillar av
- inte ha luva, kan fastna och strypas främst vid uteritt
- ha långa strumpor så att byxorna sitter kvar bekvämt
Säkerhetsväst och hjälm finns att låna på ridskolan i många
storlekar.

Innan lektion
- Kom MINST 20 min innan lektionen börjar
- Kolla i pärmen vilken häst du ska ha
- Ta på hjälm och ev säkerhetsväst
- Ta av täcket, börja med remmarna längst bak
- Borsta din häst med både rotborste och ryktborste med
ryktskrapa
- Kratsa hovarna
- Sätt på ev benskydd (står vid tränskroken vad som gäller för
just din häst)
- Sadla (sadla alltid innan du tränsar)
- Tränsa
- Lämna aldrig hästen när den är tränsad (STOR skaderisk om
den skulle fastna)
Efter lektionen
- Ta alltid av tränset först och se till att du sätter fast din häst i
grimma/halsring
- Tvätta av bettet
- Sadla av
- Ta av ev benskydd
- Borsta av hästen minst med rotborsten
- Svampa av hästen med vatten om den är svettig
- Kratsa hovarna
- Putsa gärna av utrustningen (öppna inga spännen)

