
HALS RIDEKLUB TILBYDER RIDEUNDERVISNING EFTER FØLGENDE REGLER 

 

Generelt: 

Det er en betingelse, at alle elever, der modtager undervisning er medlem af Hals Rideklub. 

Der tilbydes en gratis prøvetime forud for at indmeldelse skal finde sted. 

Klubbens indmeldelsesformular udleveres i forbindelse med prøvetimen og kan også findes på 

klubbens hjemmeside  

Indmeldelsesformulareren skal i udfyldt stand sendes til klubbens kasserer forud for første 

ordinære undervisningstime. Er eleven under 18 år skal formularen underskrives af forælder.    

 

Undervisning i Hals Rideklub 

Al undervisning i Hals Rideklub foretages af klubbens ansatte undervisere. 

Eleverne placeres efter aftale på et undervisningshold med op til 5 elever. I forbindelse med placeringen 

tages i muligt omfang hensyn til elevens alder og ønsker om tidspunkt i prioriteret rækkefølge. 

 
Undervisningslektionerne er på 1 time og eleven skal møde en halv time før undervisningens start for at 
opsadle og klargøre hesten og skal forvente at bruge yderligere en halv time på afsadling og oprydningen 
efter undervisningen.  Det er elevens /forældrenes eget ansvar at klargøre hesten, da underviseren ikke har 
mulighed for at hjælpe og klubben heller ikke ansat personale til denne opgave.   
 

Underviserne fordeler ponyerne/hestene blandt eleverne, og man kan ikke forvente at det er den samme 

pony/hest der stilles til rådighed hver gang. Klubben har som princip, at eleverne skal skifte hest hvert 

kvartal, da eleven udvikler sine ridefærdigheder ved at stifte bekendtskab med flere heste.  

Det gælder dog ikke elever med partskontakt og elever med egen hest.  

 

Undervisningen omfatter ikke kun ridning på hesteryg, men også undervisning i teori og hesteadfærd, da vi 

finder det lige så vigtigt, at eleven lærer at håndtere og forstå hestens/ponyens adfærd. 

Det er udelukkende underviserene, der afgør på hvilke undervisningsdage, der undervises i håndtering og 

hesteadfærd. 

 

Undervisningsplan 

Den gældende undervisningsplan fremgår af Hals Rideklubs Hjemmeside og på oversigten, der kan findes i   

Undervisningsmappen i ridehallen. Afvigelser kan ske og vil blive meddelt på opslag på Rideklubbens 

Facebook – side. 

 

Ønsker et undervisningshold, at den planlagte undervisningstid permanent skal fremrykke eller udskydes til 

et andet tidspunkt, skal ændringen ske i samarbejde med klubbens bestyrelse, da en flytning af 

undervisningen skal planlægges og koordineres. Det skyldes,  at der skal tages hensyn til andre hold, 

undervisere, private opstaldere samt  parthavers brug af klubbens faciliteter. 

 

Afbud  



Hvis du er forhindret i at komme til undervisning sendes afbud på SMS til din underviser. Ved afbud 

refunderes beløbet for undervisning ikke.  

 

Aflysning af undervisning 
Der gives erstatningsundervisning for planlagt undervisning, der rykkes til en anden ugedag, hvis 

aflysningen skyldes andre aktiviteter, som eksempelvis Stævne eller Åbent hus. Dato og mødetidspunkt for 

erstatningsundervisningen vil fremgå af klubbens Aktivitetskalender, som findes på Hals Rideklubs 

Hjemmeside. 

 

Opstår der kortvarig sygdom eller andet nødvendigt fravær blandt klubbens undervisere vil klubben 

bestræbe sig på, at en af klubbens øvrige undervisere overtager den pågældende undervisers 

rideundervisning.  Er det ikke mulig, så tilbydes erstatningsundervisning på et senere tidspunkt,  - efter 

aftale med elever/forældre. 

En dags aflysning af undervisningen som skyldes rideklubbens eller undervisernes forhold vil ikke blive 

kompenseret i den følgende måneds opkrævning.  

Betaling for undervisning 
Betaling følger den til enhver tid gældende prisoversigt for rideundervisning, som du kan finde på Hals 
Rideklubs Hjemmeside.  

 
Betalingen for undervisningen sker månedsvis forud og du modtager en opkrævning på undervisningen på 

e-mail.  Betaling skal ske på det kontonummer, der er angivet på opkrævningen, hvor også betalingsfristen 

er angivet. Ved betaling skal både navn og medlemsnummer oplyses.  

 

Skulle du mod forventning ikke have betalt rettidigt for undervisningen vil du modtage den første rykker, 

hvor der er pålagt et administrationsgebyr på 100 kr. og yderligere 100 kr. for eventuel efterfølgende 

rykker.  Såfremt rykker nr. 2  ikke er betalt før udløbet af den betalingsfrist, der er angivet, vil din plads på  

undervisningsholdet ophøre med øjeblikkelig virkning. Hals Rideklub udsender herefter en sidste rykker  

med 3. rykkergebyr. Sker betalingen ikke inden udløbet af den angivne tidsfrist indbringes kravet om 

betaling for klubbens advokat uden yderligere varsel.  

 

Har du spørgsmål  

eller er utilfreds med noget i Hals Rideklub, så gå til klubbens formand eller næstformand . 

Alternativt kan du skrive en seddel og putte den i postkassen i Cafeteriet. 


