Ridskolan informerar inför HT 2018
Ridskolan startar måndagen den 20 augusti och sista riddagen är fredagen den 21 december.
Det är viktigt att du meddelar ridskolan om du inte vill ha kvar din plats på ridskolan eller
andra önskemål inför HT (vi ska göra vårt bästa för att tillgodose önskemålen på bästa sätt),
via mail till ridskola@ljungbyridklubb.org senast den 31/5.
Lina Löfgren blir ny ridskoleansvarig from 1/8-2018

Grupper och tider kan komma att ändras inför HT. Hör du ingenting ifrån oss rider du
samma dag och tid även till hösten.
Vi kommer även starta ridlekis för barn 4-6 år på söndagar. Mer info kommer på hemsidan.
Nytt för höstterminen är att vi kommer att starta upp en ”tävlingsgrupp hoppning” för ponny
och häst. Max 6 deltagare/grupp (ungdomar och tidigare deltagare har förtur på platserna).
Urval kan komma att ske vid många intresserade. Anmäl ditt intresse till ridskolan.
Ridning som vanligt på höstlovet V 44. OBS! Ingen ridning på röda dagar!

All fakturering sker i början av terminen och kan betalas hel eller halvtermin. Vid
delbetalning tillkommer en avgift. Nytt kontaktformulär fylls i och lämnas till din ridlärare i
början på terminen. Justering av priser kommer ske inför HT 2018.
Är det så att man påbörjar en termin binder man sig för hela terminen och betalar för hela
terminen även om man delar betalningen. Vid avhopp p.g.a. skada måste giltigt läkarintyg
lämnas för att du inte ska bli debiterad för hela terminen. Nya elever har rätt att prova 3ggr
innan man binder sig för terminen
Återbud av din ridlektion måste det ske innan kl. 13.00 samma dag för att få rida igen.
Igenridning sker i mån av plats max 2ggr/termin och ska avverkas samma termin. Avbokning
skall ske till 070-508 00 02 telefon/sms eller via mail ridskola@ljungbyridklubb.org.se

Månadshoppning/dressyr kommer genomföras löpande under terminen, se hemsidan eller
anslag i stallet för datum o anmälan. Håll även utkik på anslagstavlan i stallet för andra
aktiviteter. Vi kommer även anordna aktiviteter på höstlov och jullov.
Välkomna tillbaka till en ny o härlig termin!!

