Välkommen till Kulltorps Ponnyridskola!

Du har automatiskt kvar din plats i samma grupp/tid under kommande termin och måste alltså höra
av dig och säga upp din plats snarast om du inte vill fortsätta eller vill byta dag/tid för din ridlektion.
Ändring/uppsägning skall ske innan terminen startar.
Tanja, Ina, Hanna och Jonna ansvarar för undervisningen på ponnyridskolan.
Nuvarande grupper finns utlagda under veckoshemat, men det kommer även att starta upp fler
grupper beroende på nya elever. Håll utkik efter uppdateringar!
För er som känner någon som vill börja rida så finns det möjlighet att prova på innan man bokar in
sig i en grupp. Prova-på-ridning bokas direkt hos Anna.
Under skolloven har ridskolan uppehåll från ordinarie lektioner. Vi har under dessa veckor lovläger.
Information om detta kommer att läggas upp under läger och kurser och finns att läsa om på
anslagstavlan i stallet. Vi skräddarsyr även kurser efter elevens önskemål, så kom gärna med
förslag och idéer.
Igenridning sker i mån av plats i annan grupp och skall ske innan terminen är slut. För att du ska
ha rätt att rida igen så skall avbokning av lektion ske senaste kl 12.00 samma dag som ni inte
kommer. På söndagar skall avbokning ske senast kl 09.00. Avbokning kan göras via telefon, sms
eller mail. Det är en fördel ju tidigare ni säger till att ni ska vara borta då någon annan ges chansen
att rida på er plats. Det går även bra att rida igen innan man är borta från sin ridlektion då det alltid
blir mycken igenridningar och svårt att få plats i slutet av terminen.
OBS! För att ni ska hinna göra i ordning er häst så vill vi att ni är här 20 min innan lektionen börjar.
Ibland kan det ta längre tid för alla att bli klara och detta måste räknas in i lektionstiden då det är
en del av undervisningen och vi i möjligaste mån vill att eleven ska borsta, sadla och tränsa hästen
själv. Det finns en ridskolevärd som hjälper er att komma i ordning.
Det finns hjälm att låna under lektionen, men vi rekommenderar er ändå att ni med tiden skaffar er
en egen hjälm till ert barn. Det finns även ett par säkerhetsvästar till utlåning. Vi rekommenderar att
barnen använder säkerhetsväst, dessa går ofta att hitta begagnade till ett bra pris. Vi vill att barnen
har en stadig sko med lite klack och kläder efter väder då all ridundervisning sker utomhus. Använd
gärna fingervantar/handskar, framförallt under de kallare vintermånaderna.
Vid dåligt väder passar vi på att varva in med praktisk och teoretisk hästskötsel under tak, eller har
lite kortare ridtid och mer tid för genomgång och frågor. Målet är att barnen skall få en bra grund i
att både sköta och rida en ponny.
Undervisningen bygger mycket på att barnet känner sig trygg med hästen och miljön och förståelse
mellan ryttare och ponny fungerar. Vi försöker därför att erbjuda ett bra hästmaterial med
välutbildade och trevliga ponnyer. Vi håller mycket av undervisningen i skogen där många barn
känner sig trygga och tycker det är roligt att rida.
I undervisningen får barnet arbeta med hästen både ifrån marken och ifrån hästryggen. Vi vill
gärna utveckla barnets egen ridning genom lek och på så vis utveckla barnets sits, balans och
koordination. Lektionerna sker i små grupper och vi försöker att sätta upp individuella mål för varje
enskild elev på dennes nivå. Vi tror att alla barn mår bra av att tidigt lära sig att arbeta i grupp, ta
instruktioner och lärs sig att hantera, samarbeta och fungera tillsammans med ett djur. Att rida på
Kulltorps Ridskola kan vara en bra grund för ditt barns fortsatta ridintresse!

Jag som driver Kulltorps Ponnyridskola heter Anna Andersson och mig kommer ni lättast i kontakt
med via mail eller mobil, det går utmärkt med sms. Jag kan vara svår att nå då jag arbetar mycket
men jag försöker att höra av mig så fort jag kan om ni messar eller mailar.
Gällande parkering så är det trångt och det är svårt att göra något åt detta, vänligen parkera klokt
och ställ ihop bilarna så gott det går, framförallt på söndagar när vi är många som ska få plats!
Jag vill även be alla som är bilburna hit till gården att köra lugnt på grusvägen in och visa hänsyn
både till de som bor bredvid vägen och de som vistats på den när ni kör förbi. Lämplig hastighet för
att skona väg och boende är 50 km/t samt 30 km/t när ni passerar hus. Tack på förhand!

