VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA
HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER.

VÅRTERMIN 2018

Ridskolestart:
Måndagsgrupper
Tisdagsgrupper
Onsdagsgrupper
Torsdagsgrupper
Fredagsgrupper
Lördagsgrupper
Söndagslektioner

v.2
v.2
v.2
v.2
v.2
v.2
v.3

8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
21 januari

Undantag måndag 16:30
Undantag tisdag 17:15

v.3
v.3

15 januari
16 januari

INFORMATION TILL ELEVER PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA
Skultorps Ryttarsällskap
Ridningen sker hos Skultorps Ryttarsällskap som bedriver ridskoleverksamheten i samarbete med Frida
Hansson, Jutagårdens Stuteri och Ridskola.

Ridgrupper
Ridskolans ridgrupper fortsätter på sina vanliga dagar och tider, några elever byter dagar och meddelas
separat.

Terminsplanering
Riddag
Start
Måndag
8 januari
Tisdag
9 januari
Onsdag
10 januari
Torsdag
11 januari
Fredag
12 januari
Lördag
13 januari
Söndag ojämna veckor 21 januari

Avslutning
11 juni
12 juni
13 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni

Vilka dagar som går bort
2 april Annandag påsk, 30 april Valborg
1 maj Första maj,
6 juni Sveriges Nationaldag
10 maj Kristi Himmelsfärd
30 mars Långfredag
31 mars Påskafton
1 april Påskdagen

På Sport och Påsklov är det ridning som vanligt. Endast ovanstående dagar går bort.

Måldokument
Ett Måldokument finns bifogat. Fyll i det och lämna till din ridlärare så har du chansen att påverka terminens
innehåll samt att din ridlärare får en ännu tydligare bild av varför du rider, vad du har för mål med din ridning,
vilken hästtyp du gillar, hur du vill bli coachad osv. Detta gäller ej nybörjar- och ridlekisgrupper.

Schema med hopp, dressyr & markarbete
Ett schema finns bifogat. Där kan du se vad vi har planerat för din ridgrupp på de olika veckorna under
vårterminen. (Vid specifika fall kan det komma att ändras) En del grupper rider enbart dressyr, andra enbart
hoppning men de flesta har ett rullande 4 veckors schema med två ggr dressyr, en gång markarbete och en
gång hoppning. Nybörjargrupper har ingen hoppning. De flesta grupper brukar ha samma häst ca 4 ggr och
hästbytet brukar ligga inför den första dressyrgången varje 4-veckors period.

Priser för ridlektioner
GRUPP:
Ridlekis
Nybörjare
Grupp I-II
Grupp III, IV, V
Grupp IV, V
Grupp IV, V
Vuxen
Träningsgrupp
Träningsgrupp
Träningsgrupp

19-25 år
fr.o.m. 26 år

LÄNGD & ANTAL ELEVER:
60 min övervägande del teori
30 min ridning+30 min teori, 7-8 per grupp
60 min ridning, 7-8 per grupp
60 min ridning, 7-8 per grupp
60 min ridning, 7 per grupp
60 min ridning, 7 per grupp
60 min ridning, 6-7 per grupp
60 min träning, 6 per grupp
60 min träning, 5 per grupp
60 min träning, 4 per grupp

PRIS/LEKTION
LEKTIONSHÄST:
155:155:185:195:210:230:230:230:265:305:-

PRIS/LEKTION
EGEN HÄST: (20%)

148:156:168:184:184:184:212:244:-

Rabatter
Vid ridning mer än en gång per vecka
För ridande nr två och tre i samma familj
Egen häst på terminens alla ridlektioner

5 % rabatt på ordinarie priser
5 % rabatt på ordinarie priser
20 % rabatt på ordinarie priser

Egen häst
Vill man boka sig på egen häst innebär det att man tar med sig den till ridskolan varje vecka. Då kan man rida
till en lägre kostnad. Man får 20% rabatt på ordinarie priser. Man kan bara tillgodoräkna sig detta om man har
för avsikt att ta med hästen varje gång och man bokar sig på egen häst periodvis eller terminsvis (ej enstaka
gånger). Har du anmält dig och betalt för att rida på egen häst men av olika skäl behöver låna ridskolehäst går
det oftast att lösa. Det kostar 50 kr/gång i vanliga grupper och 100 kr/häst i vuxen och träningsgrupper. Detta
betalas kontant på plats i ridhuset. SMS:a gärna före så vi kan förbereda en häst till dig.

Medlemsavgift 2018

(Betalas 1 gång/år)

Medlemskap hos Skultorps Ryttarsällskap är obligatoriskt för alla ridskoleelever. Anhöriga föräldrar kan
självklart också bli medlemmar.
Priser Medlemsavgift Skultorps Ryttarsällskap
Barn och Ungdom (tom 18 år)
295:-

Vuxen

370:-

Som ridande elev i SRS ska du minst bidra med



En halv dag som funktionär vid våra lokala tävlingar eller en fixardag inför dessa tävlingar. Se funktionärsschema på klubbens
hemsida eller på Horsemanager under aktiviteter.
En städdag/termin. (toaletter, omklädningsrum, cafeterian, läktaren) Se i stallet när din grupp har städning.

Horsemanager
Horsemanager är en webbtjänst som är till för att underlätta för dig som elev på Jutagårdens Ridskola. Du kan
oavsett vart du befinner dig när som helst på dygnet lätt logga in på Horsemanager via en din telefon, ipad
eller dator.
På Horsemanager kan du bland annat:











Se vilken grupp du rider i
Se vilken häst du ska ha på din ridlektion (Det finns även en SMS-tjänst att köpa till om du vill få ett SMS inför din ridlektion som
meddelar vilken häst du ska ha.)
Se om det är hoppning, dressyr eller markarbete
Lämna återbud till din ridlektion
Boka igenridning
Anmäla dig till ridskolans temadagar
Anmäla dig till klubbens aktiviteter
Se dina fakturor och följa dina inbetalningar
Välja att dela upp din faktura på upp till 4 delbetalningar. (Detta måste göras inom 10 dagar efter att du fått ett mail om att din
faktura ligger i varukorgen.)
Ridskolan kan kontakta dig enkelt både via SMS och mail om vi behöver ge ut någon information. Kan vara tex om ridningen ställs
in, för att påminna om fixardagar, temadagar eller liknande. (Du/din målsman ansvarar för att dina uppgifter så som adress,
mobilnummer, personnummer, mailadress stämmer och att de hålls uppdaterade.

Återbud
För er som rider på vardagar och söndagar så skall återbud lämnas senast kl 13 samma dag för att få rida igen.
Lördagsgrupper måste lämna återbud senast kl 8 samma dag. Gärna dagen/kvällen innan för att underlätta för
de som vill rida igen. Återbud lämnar du via horsemanager.se. Teoridagen kan endast bytas mot en annan
teoridag.

Igenridning
Igenridning bokar du själv via Horsemanager. Du kan boka igenridningstider i förväg men senast kl 15:00 på
vardagar och 09:00 på helgen, samma dag som du vill rida igen. Har man bokat en igenridning så är det tillfället
förbrukat dvs man kan inte lämna återbud till en igenridningstid. Du kan boka dig i grupper som är likvärdiga
eller nivån under din ordinarie ridgrupp. För att få rida igen bör det helst ske inom 4 veckor från det att du
lämnade ditt återbud. Man kan inte spara återbud till nästa termin.

Avtal
Alla elever som rider på Jutagårdens ridskola skall gå in på Horsemanager och läsa igenom avtalet som ligger
där. Alla som rider hos oss samt dess målsman måste vara införstådd med de regler och bestämmelser som
gäller på ridskolan. Avtalet ligger även på www.jutagardensstuteri.se/ridskolan/ridavtal

Uppsägning av din ridplats
Vill man säga upp sin plats gör man det skriftligen till sin ridlärare eller till Frida Hansson. Uppsägningstiden är
4 veckor/ridgånger. Vid vårterminens slut är 30 maj sista dag för uppsägning inför höstterminen. Och 20
december inför vårterminen 2018. Säger du inte upp din plats fortsätter du som vanligt på samma dag och tid
även kommande termin.

För allas trevnad…
Nu när vi fått ett nytt fint stall att vara i är det extra viktigt att vi försöker hålla rent och snyggt efter oss.
Vi tänkte därför be alla våra elever om att:
 Släppa ut sin häst efter avslutad lektion.
 Mocka så boxen lämnas ren och snygg.
 Kontrollera vattenkopp/vattenhink
 Lägga in hö
Stallassistenterna finns i stallet och kan hjälpa dig om du behöver hjälp eller undrar över något.
Mer info finns i stallet.

Temadagar/Teori
Syftet med vår teori är att skapa en bredd i utbildningen så att ni blir kunniga hästmänniskor. Under terminen
kommer vi att lägga in 6 stycken temadagar med teoriundervisning. Det betyder att en ridgång byts ut mot en
teorigång. Men vi hoppas självklart att du kommer på så många temadagar som möjligt. Mer info om när detta
blir kommer senare. Har du några förslag är det bara att höra av sig till Frida eller Fanny.

Ridskolans Blogg http://blogg.jutagardensstuteri.se
Jutagården har en blogg där vi skriver allt som är på gång på ridskolan och i föreningen. Vi brukar också försöka
skriva och lägga ut lite bilder från våra aktiviteter så att du hemifrån kan ta del av allt kul som händer här ute i
stallet. Ibland skickar medlemmarna in och bidrar med någon kul händelse, tex när de varit ute på någon annan
klubb och representerat SRS:s på tävlingsbanan. Bloggen är ett bra forum för dig som vill vara insatt och inte
vill gå miste om något viktigt rörande SRS och Jutagården.

SRS:s Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/387176697987446/
Skultorps Ryttarsällskap har en egen Facebookgrupp där medlemmarna själva skriver mycket roligt som är på
gång eller saker som hänt så som t.ex. aktiviteter, tävlingar mm.

Kontakt
Jutagårdens Ridskola

Hemsida

www.jutagardensstuteri.se

Frida Hansson

Ridskolechef, ridlärare

Fanny Nilsson

Ridlärare, administrativt

Frida Berglin

Ridlärare

frida@jutagardensstuteri.se
0708-444830
fanny@jutagardensstuteri.se
070-2211172
fridaberglin91@gmail.com
070-5354692

Skultorps Ryttarsällskap
Hemsida
Ordförande, Joakim Karlquist

www.skultorpsrs.se
joakim.karlquist.cgsc0801@gmail.com

Kontakta oss gärna via SMS eller mail. Tyvärr har vi ingen anställd receptionist vilket gör att det ibland kan vara
svårt att svara i telefonen.

