Velkommen i
Hals Rideklub

Hals Rideklub, Aalborgvej 138, 9370 Hals

Hvem er vi?
Vi er en hyggelig rideklub beliggende ca. 2 km udenfor Hals på Aalborgvej. Vi
har siden 2011 boet til leje hos Baisgaards Hestepension. Klubben råder over
et antal heste og ponyer, og har tillige mulighed for at leje heste og ponyer af
Baisgaards Hestepension.
Vi har adgang til ridehal, udendørs dressurbane og udendørs springbane.
Herudover en hyggelig rytterstue, hvor vi ofte samles i sociale sammenhænge.
Med denne velkomstfolder vil vi gerne sige hej og velkommen til alle nye
ryttere og deres forældre.
Vi håber, at folderen kan besvare nogle af de spørgsmål I måtte stå med både
inden eller lige efter jeres barns eller jeres egen opstart i klubben.

Opstart
Når du har besluttet dig for at prøve at ride, så er det på ingen måde
nødvendigt at anskaffe rideudstyr lige med det samme. Et par gummistøvler
eller lignende med hælkappe, en cykelhjelm og et par ikke alt for glatte bukser
kan sagtens bruges. Hvis du efterfølgende har brug for gode råd omkring
udstyret, så spørg din underviser eller snak med pigerne i stalden.
Man bedes kontakte Toni Selvli-Buch for aftale om hvilket hold man skal ride
på. Se Tonis nummer i telefonlisten.

Tilmelding og kontingent
Vi kan ikke drive en klub uden betalende medlemmer. Derfor er det en
betingelse, at man melder sig ind i klubben i forbindelse med, at man
tilmelder sig et hold. Kontingentet giver ret til deltagelse i undervisningen
og/eller klubbens andre aktiviteter f.eks. stævner.
Indmeldelsesformularen kan findes i bladholderen i rytterstuen samt på
hjemmesiden (www.halsrideklub.dk)
Medlemskontingent er i 2018 som følger:
Alder 0 – 18 år

kr. 300,-

Alder 18 år +

kr. 450,-

(ved indmeldelse efter 01.07 betales halvt
kontingent)

Undervisning
Vi har undervisning for børn og voksne i alle aldre og på flere niveauer. De
yngste ryttere starter sædvanligvis på vores børnhold, hvor mor eller far går
ved siden af. Derudover har vi dressurhold for ryttere på alle niveauer samt et
springhold.
Undervisningen foregår på rideskolens heste/ponyer, egen hest/pony eller på
heste/ponyer, som klubben lejer af Stald Baisgaard. Vi bestræber os på at give
vores ryttere mulighed for at ride på forskellige heste/ponyer og man kan
således ikke regne med altid at kunne ride på den samme hest/pony. Hvis
man er partshaver, har man dog altid fortrinsretten.
Vi tilbyder en gratis prøvetime. Ring til Toni for aftale.
Undervisningsplanen med tidspunkter,
underviser og priser holdes opdateret på
vores hjemmeside. Betaling for
undervisning opkræves forud på
månedsbasis. Opkrævninger fremsendes
via e-mail fra kassereren og indbetalinger
sker på det kontonummer, der er anvist på
opkrævningen.
Hvis man er forhindret i at komme til undervisning meddeles dette til
underviseren.

Ferie
Vi holder 5 ugers sommerferie og 2 ugers juleferie. Se hjemmesiden/facebook
for mere info. Det aftales med underviseren, om der er undervisning i vinterog efterårsferien. Vi rider også på alle skæve helligdage.

Principper for undervisning
I Hals Rideklub arbejder vi for at give dig de bedste oplevelser med
ridesporten. Når du går til undervisning hos os, kan du regne med at møde
dygtige undervisere, der gør deres allerbedste for at du både har det sjovt og
udvikler dine evner på hesteryg.
I rideklubben har vi en række principper for undervisningen:
 Der er altid fokus på sikkerhed
 Du lærer noget hver gang, fordi underviseren er dygtig til at mærke
præcis, hvor du er. I taler sammen om det nye, du lærer.
 Underviseren bestræber sig på at fordele undervisningstiden så ligeligt
som muligt mellem rytterne.
 Du bliver en del af fællesskabet på holdet, og der er altid plads til smil og
grin
 Undervisningstiden udnyttes effektivt (det er dyrt at gå til ridning – som
rytter skal du have mest muligt for pengene)
 Hvis du har mulighed for det, hjælper du med at strigle og sadle op eller
sadle af.
 Du må meget gerne være i rideklubben, når du ikke selv har ridetime.
Man lærer meget af at kigge på andres ridetimer og det er hyggeligt med
hesteglade folk på gården. Du skal bare huske at overholde reglerne om
sikker og rolig færden.

Facebook, hjemmeside m.m.
Vi har en hjemmeside (www.halsrideklub.dk) og en side på facebook (Hals
Rideklub). Husk at like os på facebook, for så får du meddelelser om f.eks.
undervisning, aktiviteter m.m.
Facebook er det medie vi bruger, når vi skal have information ud i en fart og
her kan medlemmer af gruppen naturligvis også lægge billeder og anden info
ud.

Hjemmesiden bruges til de mere ”faste” informationer om f.eks. priser,
undervisningstider, heste m.m. På hjemmesiden har vi også et galleri, hvor vi
lægger billeder fra arrangementer ind.
Vi udsender ca. 4 gange om året vores nyhedsbrev Galopekspressen. Hvis man
gerne vil have Galopekspressen direkte i indbakken, så bedes man give besked
til kassereren. Man er naturligvis meget velkommen til at sende indlæg i form
af tekst og billeder til nyhedsbrevet.
I rytterstuen står klubbens postkasse. Her er man også velkommen til at
komme med ris, ros og gode ideer.

Sikkerhed
Vi har fokus på sikkerhed i Hals Rideklub – både mens vi rider, men også når
vi færdes i stalden og på foldene. Alle rider naturligvis med godkendt hjelm,
og vi ser meget gerne, at alle også er iført sikkerhedsvest. Under alle
omstændigheder skal man bære sikkerhedsvest hvis man er under 18 og
springer med sin hest.
Klubben råder over et antal hjelme og sikkerhedsveste, som stilles gratis til
rådighed i forbindelse med undervisningen. Hjelme forefindes i plastkasser
ovenpå skab 7-8 og sikkerhedsveste hænger under bordet i sadelrummet.
Klubben anbefaler, at man giver sit barn vest på. Skulle uheldet være ude, så
giver den en god sikkerhed.
Vigtigt: Ridning i Hals Rideklub foregår på eget ansvar og det er
medlemmernes egen pligt at være personligt ulykkesforsikret. Rideklubben er i
kraft af sit medlemskab af DGI også forsikret i begrænset omfang.
Vi henviser til klubbens egne sikkerhedsregler, der findes på tavlen i stalden
og udenfor rytterstuen.

Aktiviteter og udvalg
Vi prøver at sammensætte et godt mix af forskellige aktiviteter. Nogle er af
mere social karakter, hvor vi bare hygger os sammen; andre er ride- og
hesterelaterede. Her kommer et udpluk af de arrangementer, som vi altid
gerne vil have på årsplanen: Åbent Hus, arbejdsdag i klubben, løvspringstur,
ridelejr, jagt, julefest, stævner m.m.
Vi har følgende udvalg i klubben:
Breddeudvalg, cafeteriaudvalg, materialeudvalg, sponsor- og PR-udvalg,
undervisningsudvalg og juniorudvalg.
Udvalgene har altid brug for hjælpere, så sig til, hvis du brænder for at give en
hånd med.

Telefonliste
Toni Selvli-Buch

53 74 09 16

Aftale om prøvetime og holdpåsætning.
Mail: toniselvli@gmail.com

Konny Olesen

22 84 32 28

Klubbens formand.
Mail: formand@halsrideklub.dk)

Ulla Toft Jensen

30 62 68 46

Klubbens kasserer.
Mail: kasserer@halsrideklub.dk

Støtteforening
Hals Rideklub har i 2016 fået en ”søster” i form af en
støtteforening. Her kan man tegne medlemskab for kun
kr. 50,- til støtte for klubben og klubbens aktiviteter. Se
mere om støtteforeningens formål og vedtægter på
hjemmesiden.

Billeder fra klubben
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