Information ridning på Nyby Torshälla Ridklubb ht-21
Vårterminen 2021 pågår till 18 juni

Höstterminen 2021 pågår 30 juli-23 dec

Terminsplanering:

Planeringen för hela terminen hittar du på vår hemsida, där du även hittar vilodagar (ingen ridning),
hoppdagar, klubbtävlingar m.m:
http://www.ntrk.org/Ridskolan/Lektionsinformation/Terminsplaneringar/

Vilodagar och clinics: Istället för teorilektioner på vilodagar erbjuder vi clinics under terminen.
Dessa finns anslagna på anslagstavlorna samt på hemsidan
https://www.ntrk.org/Ridskolan/Lektionsinformation/teorilektionerclinicsht-20/
Anmäler dig gör du på anslagstavlan i stallet. Miniknattar rider även när det är vilodag. Observera
att vi har ordinarie lektionsverksamhet även på lov och röda dagar, om inget annat anges på Planering vt/ht.
Samling:

Nybörjargrupp/Ridlekis/Miniknattar och FU-grupp börjar vid utsatt tid med samling. Övriga grupper sker
samlingen 20 minuter före utsatt ridtid. I ridpassen ingår upp- och stigläder och dylikt, allt för din och hästens
säkerhet.

Ingår i ridtiden:

I varje ridpass ingår upp- och avsittning samt allt däremellan, se:
http://www.ntrk.org/Ridskolan/Lektionsinformation/

Ridplats:

Du kommer att rida samma tid nästkommande termin, om ingen annan information ges. Önskar du byta
grupp eller rida en gång till/vecka kontakta din ridlärare, kontoret via mail info@ntrk.org eller
telefon 016-35 89 60, vardagar kl. 09-12.

Medlemsavgift:

Alla ridande elever skall vara medlemmar, årsavgift: juniorer 350 kr, seniorer 450 kr, avgiften faktureras.

Olycksfallsförsäkring: Ingår i medlemsavgiften och gäller vid personskada och täcker även tiden till och från ridskolan.
Eventuell skadeanmälan görs direkt hos Folksam.
Ridavgifter:

Aktuella prislistor hittar du på:
http://www.ntrk.org/Ridskolan/Lektionsinformation/prislistabetalningsrutiner/
Terminsbetalning hösten, för 21 veckor där hela summan delas upp på två betalningstillfällen 31/7 och 30/9.
Terminsvis uppsägning av ridplats.
Flexpris våren, där hela summan delas upp på fem betalningstillfällen. 31/7, 31/8, 30/9, 31/10, 30/11.
En månads uppsägning av ridplats.
Alla tävlingsgrupper betalar med fem betalningstillfällen, men har terminsvis uppsägning. Vi användande
av privathäst minst en gång/vecka i tävlingsgrupp dras 100kr av/vecka. Regleras i slutet av terminen.
Observera att man även betalar för teoridagar och röda dagar. Seniorridpriset gäller fr.o.m. det år man
fyller 26 år.
Du erhåller 10% rabatt på din andra ridgång i veckan, gäller även för familjer där fler familjemedlemmar rider,
endast ordinarie ridgrupper. Rabatten gäller på den billigaste ridavgiften.
Avgiften faktureras via mail. Du hittar även dina fakturor på Minridskola.se.

Nyby Torshälla Ridklubb
Folkestav 2, 644 31 TORSHÄLLA
Plusgiro: 807407-2

infontrk.org
Telefon: 016-358960 teltid vardagar kl. 9-12
stall: 016-358120

Facebook: Nyby Torshälla Ridklubb
Instagram: nybytorshallaridklubb
www.ntrk.org

Avbokningar:

För att få godkända avbokningar dvs godkända för att senare användas till igenridning, krävs att du
avbokar dem via Minridskola.se. Vid återbud senare än kl. 12.00 önskar vi ändå att du lämnar återbud och då
via telsvararen eller mail, så vi vid behov kan fördela om hästarna. Skulle du stöta på problem vid inloggning på
Minridskola, ber vi dig ta kontakt med kontoret snarast möjligt, så vi kan hjälpa dig. Igenridningar bokas via
kontoret.

Igenridningar:

Igenridning är en förmån och kan erbjudas i mån av plats. Max 2 st./person och termin. Ridskolan förbehåller
sig rätten att stänga igenridning om det pga sjuka/skadade hästar råder brist på hästar/ponnyer.
Igenridningsregler, igenridningsgrupper samt bokning av igenridning se:
https://www.ntrk.org/Ridskolan/Lektionsinformation/avbokningigenridning/

Uppsägning:

Uppsägning ska göras skriftligt eller via mail till kontoret.
Vid terminsbetalning gäller terminsvis uppsägning. Vid flexpris gäller en månads uppsägning. Platsen ska sägas
upp senaste den sista i månaden. Undantag är långvarig sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.
Inför ht-21 behöver vi ha in din uppsägning senast den 7 maj 2021, för att hinna med planeringen av
höstens ridgrupper. Inför vt-22 behöver vi ha in din uppsägning senast den 5 nov 2021, för att hinna med
planeringen av vårens ridgrupper.

Ridutrustning:

Visst antal ridhjälmar och säkerhetsvästar finns att låna på ridskolan. Ridstövlar/skor eller motsvarande med
liten klack ska användas av säkerhetsskäl.

Övriga aktiviteter:

Vi har stor kringverksamhet och erbjuder många aktiviteter utöver de ordinarie ridlektionerna såsom aktiviteter
på lov och studiedagar, prova på, interna tävlingar m.m. Dessa anslås på vår facebooksida, hemsida och på
anslagstavlorna i stallet.

Hygienregler:

För att skydda djur och människor från olika smittor, har vi sammanställt vad vi av dig som elev vill att du gör
för att förhindra smittspridning:
http://www.ntrk.org/Ridskolan/reglerpolicy/Hygienregler/

Policy/värdegrund:

På ridskolan har vi en Hästhållningspolicy som ska följas av alla besökare och elever.
http://www.ntrk.org/Ridskolan/reglerpolicy/ Policyn är framtagen för att se till hästarnas bästa, att vi har
en så säker och trygg miljö som möjligt för både människor och hästar.
Föreningen har tagit fram en värdegrund ”Vi visar respekt för häst och människa”
http://www.ntrk.org/Ridklubben/visionochmaldokument/
Värdegrunden ska genomsyra all vår verksamhet i föreningen och alla medlemmar förväntas följa den.

Ideella uppdrag:

Att driva Caféverksamheten ideellt är en nödvändighet. Att anställa personal till Café Spiltan skulle leda till
höjda priser på sortimentet men framförallt skulle också ridavgiften behöva höjas ordentligt vilket vi bedömer
som ohållbart – med andra ord, vi är helt beroende av att ni ställer upp ideellt för att kunna erbjuda
Caféverksamheten. Alla 60 minutersgrupper har schemalagda cafeteriapass på våra interna tävlingar.
Datum för er grupps bemanning och vidare info kommer ut innan nästkommande terminen börjar.

Rökning

Anläggningen är rökfri

Vi hoppas att du/ni ska trivas hos oss. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att
kontakta din ridlärare eller kontoret via mail eller tel. Följ oss gärna på vår ständigt uppdaterade
hemsida, Facebook och Instagram!
Vänliga hälsningar/Nyby Torshälla Ridklubb
Vår värdegrund: Vi visar respekt för häst och människa!
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