Viktig information till våra nya elever!




















Anmäl alltid frånvaro till kontorets mobiltelefon, gärna via sms men det går också bra att
prata in ett meddelande: tel 0707 53 30 38.
Aktuell information om ridläger, igenridningar, aktiviteter, etc sätts upp på anslagstavlan och
skickas ut via vårt nyhetsbrev. Ingen info går ut med posten.
Gå in och anmäl dig för ridskolans nyhetsbrev i dag! Gå in på hemsidan
www.mjolbyridskola.se. Skrolla ner på hemsidans startsida och fyll i din mejladress längst ner
till höger! Vi kommer inte att skicka information per post.
Igenridning erbjuds på loven och anmälningslappar sätts upp på anslagstavlan i blå entrén ett
par veckor före. För att ha rätt att rida igen måste man ha anmält frånvaro senast kl 10
samma dag som man skulle ha ridit.
För att rida på ridskolan ska man vara medlem i ridklubben MARS (Mjölby Allmänna
Ryttarsällskap). Gå in via www.marsmjolby.se och registrera eleven som medlem. Faktura
kommer till den mejladress du registrerat.
För att rida här måste man godkänna våra villkor och fylla i en kontaktlista.
Ridskolans fakturor kommer månadsvis, betalningen sker i förskott och juni är avgiftsfritt. Pris
2018: junior 700 kr/månad, senior (f2 det år man fyller 21) 850 kr/månad - ett löpande
abonnemang som måste sägas upp minst fyra veckor före terminens slut.
Säger man inte upp platsen är man garanterad plats nästa termin – och därmed
betalningsskyldig.
Nybörjargruppen är ca 30 min teori och 30 min ridning varje gång. Barnen får lära sig allt från
att gå in till en häst till att sadla och tränsa.
Vi ser helst att föräldrarna INTE är med i stallet under teorin, då det blir trångt. Välkomna upp
i kaffis och ta en kopp kaffe/te (gratis), där ser ni när barnen kommer ut i ridhuset.
Efter ca 10-15 gånger och avklarad teori är det dags att börja rida 60 minuter. Då ska alla klara
skritt och trav utan ledare.
Hjälm finns att låna men vi rekommenderar att ni snarast köper en egen.
Vi erbjuder regelbundet föräldrakurser så att man kan hjälpa sitt barn om man vill. Kursen är
gratis.
Alla våra elever och MARS medlemmar täcks av ridskolans och ridklubbens respektive
försäkringar.
För frågor kontakta Ingrid, ingrid@mjolbyridskola.se, tel 076-161 52 33.

VÄLKOMMEN!

