Utlåning av Ridskolehästar för tävling:
Vindelns Ridklubb är helt unik vad gäller att ge eleverna möjlighet att tävla på lektionshästar både på och utanför
klubben. Vi äger fler hästar än vad ridskoleverksamheten i sig egentligen behöver för att kunna ge er denna
möjlighet.
Ibland händer det att någon känner sig orättvist behandlad för att någon annan får tävla den häst/ ponny som just
den personen/familjen vill låna – om detta uppstår så prata med Anna eller Petra så reder vi ut och förklarar varför.
För att ni alla ska veta hur vi i grunden tänker när vi fördelar ut ridskolehästarna till våra elever så vill vi nu förklara
detta. Känner du att detta system inte är tillräckligt bra och att du vill mera med ditt tävlande så kanske det är
läge att köpa egen häst! Vill du hitta en lämplig häst för just dig så kan du prata med oss (Anna och Petra) så kan vi
i den mån vi hinner svara på frågor och hjälpa till!

















Ridskoleverksamheten går ALLTID i första hand. Hästarna måste orka med sitt vanliga jobb och kan inte alltid
lånas ut.
Att hyra RS häst till tävling kostar 200 kr/dag. De som tränar 2 ggr i veckan betalar 100 kr/dag.
Petra och Anna bedömer vilka elever som passar för vilka hästar.
Petra och Anna bestämmer vilka klasser som passar för hästen och ryttaren.
Vill man tävla en speciell häst/ponny under sommaren när hästarna hyrs ut så måste man ansöka om att få
hyra denna häst just då. ( även när det gäller att hyra häst så fram till det datum som anslås går de som rider
2 ggr i veckan före de som rider bara en gång i veckan)
Ryttare som blir uttagen till att rida lagtävling i för ponny div 1 och elit, för häst div 2 med
ridskolehäst/ponny kommer att gå före andra ryttare när det gäller att tävla just den ponnyn /hästen inför
lagomgångar i den mån Petra och Anna tycker att det behövs för tränings skull eller för att kvala till klass där
finalen rids.
Intresseförfrågan om vilka lag man önskar delta i kommer ut senast i början av Januari.
Elever som rider 2 ggr i veckan går före elever som bara rider en gång i veckan förutsatt att vi anser att det är
en lämplig häst för den eleven att låna.
Elever som bokat och betalar avgift i ridgrupp för Ridskolehäst går före de som betalat för att rida privat häst
när det gäller att låna ridskolehästar. Du som har privat häst kan lösa abonnemang för plats med
ridskolehäst och har då samma möjligheter som övriga ridskoleryttare då det gäller att låna ridskolehäst.
Elever som önskar låna ridskolehäst till någon tävling måste senast två veckor innan anmälningstiden för
tävlingen går ut anmäla intresse till Petra eller Anna skriftligt. Därefter fördelar vi ut de hästar som kan tävla
till lämpliga ryttare. Finns någon lämplig häst till just dig över efter det – om du glömt att anmäla så kan du
ändå få möjlighet att tävla.
När vi har hemmatävlingar så kommer vi så långt det är möjligt att låta så många elever som möjligt tävla på
våra ridskolehästar. Detta innebär att många kommer att måsta dela häst och ponny med någon annan då.
När det gäller unga hästar eller hästar som behöver tävlas för att utbildas och därigenom fungera bättre som
lektionshästar väljer Petra och Anna ut de elever/ryttare som är lämpliga på just den hästen just då. Då
spelar det ingen roll vad man rider i för grupp eller om man är privatryttare eller ridskoleryttare. Detta görs
då för hästens skull.
// Petra och Anna

