Forældre - en vigtig del af Hals Rideklub
Der er især brug for forældrehjælp til begynderne.
De fleste af vores elever starter deres ridning i Hals Rideklub på et begynderhold, men det sker også, at der
er enkelte nybegyndere på dressurhold for begyndere og let øvede.
Når børnene starter har de fleste ikke særlig meget erfaring med omgangen og håndtering af heste. Derfor
indgår håndtering af hesten i rideundervisningen på alle begynderhold. Set med barnets øjne et stort dyr,
og det er helt naturligt, at barnet er en smule skræmt og bange. Derfor er det vigtigt, at forældrene hjælper
deres børn på disse hold, så oplevelsen med hesten bliver så positiv som muligt.
Vi har ikke mulighed for at tilknytte en hjælper til hvert barn på holdet. Derfor har det helt afgørende
betydning, at DU som forældre deltager aktivt og hjælper dit barn med hesten før, under og efter
rideundervisningen. Det handler om sikkerhed og tryghed for dit barn.
Som forælder til børn på begynderhold og nybegyndere på dressurhold forventer vi, at du:









hjælper barnet med at hente ponyen/hesten på folden, strigle, opsadle og klargøre
ponyen/hesten.
eventuelt trækker ponyen/hesten i undervisningslektionen.
hjælper dit barn efter undervisningslektionen med afsadling af hesten og rengøring af bid, og
desuden sørger for, at ridehjelm, sikkerhedsvest og sadel bringes tilbage på rette plads.
hjælper dit barn med at holde orden på udstyr i striglekasserne.
hjælper dit barn med at feje på staldgangen før og efter ridelektionen.
er villig til at samarbejde om hjælpen til alle børnene på holdet.
laver en aftale med andre, så der er hjælp til dit barn, hvis du som forælder er forhindret i at
deltage.
sørger for at give næste rytter på hesten/ponyen besked om hvor på staldgangen I har lagt udstyr
(striglekasse, grime m.m.)

Du skal være opmærksom på, at I skal komme ca. ½ time før ridelektionen starter for at klargøre hesten
samt at I først er helt færdige med undervisningen, når hesten er sat i boks eller på fold. Du skal forvente,
at det tager ca. ½ time efter undervisningens afslutning.
Som forælder vil det være en fordel, at din påklædning er velegnet til arbejdet med hesten, og du desuden
har egnet fodtøj på, f.eks. gummistøvler eller anden lukket sko, der sidder fast på foden.
Man er altid velkommen til at være i Hals Rideklub - også på de dage, hvor man ikke selv skal ride. Man skal
bare huske at hjælpe med dagens opgaver.
Venlig hilsen Undervisningsudvalget

