Kummingårdens Ridlekis
Maj 2017
Att välja ridskola - det år man fyller 8 eller kanske även yngre som växer
snabbt eller bara vill mer
Hej
Vårterminen 2017 är den sista terminen för barn födda 2009.
Jag har satt en åldersgräns eftersom jag anser att ridlekis är ett
förberedande steg inför ridskola.
Ert barn kommer att komma till ridskolan väl förberedd med mycket vana
och rutin. Det är en trygghet för er och ert barn. Nu väntar lite större
ponnyer och lite större utmaningar.
Ni är naturligtvis välkomna på skogsridning när ni vill tills ert barn är max
130 cm.
Det finns väldigt många ridskolor att välja på i och omkring Malmö.
Mitt råd till er är att besöka minst tre och känna efter riktigt noga hur
det känns.
Välj ridskola nära där ni bor, där klasskamrater rider eller där det känns
trevligt.
Det kan vara bra att fråga någon på stället ett par frågor. Då får man
samtidigt reda på hur lätt det är att hitta någon att prata med, hur
hjälpsamma de verkar och om det verkar vara ett bra ställe. Några frågor
kanske känns ointressanta just nu men blir viktiga längre fram.
Ni får gärna tala om för mig era intryck och erfarenheter. Jag vill gärna
veta hur det går för mina härliga elever!
Lycka till!
Hälsningar Sara

Tips på frågor:
1. Vem hjälper mitt barn att göra i ordning hästen?
2. Hur många elever är det i varje grupp?
3. Vem bestämmer vilken häst mitt barn ska rida?
4. Finns någon särskild ungdomsverksamhet, (tävling, utbildning, kurser,
träffar)
5. Kan man komma hit när man inte har riddag och bara borsta hästar?
6. Kan man bli skötare till en häst?
7. Har ni ridläger på sommaren?
8. Hur många ridlärare finns det?
9. Kan man låna hjälm och väst?
10. Om mitt barn inte vill/vågar trava/galoppera/hoppa på tilldelad
ponny, vad gör ni då?
11. Drivs ridskolan privat eller av en förening?
Svaren på frågorna bör vara:
1. Det finns alltid personal i stallet som har sadlat eller ser till att du
får den hjälp du behöver och att hästens utrustning sitter bra.
2. Bör vara mellan 6 och 8 i nybörjargrupp.
3. Ridläraren som vet ryttarens nivå bör vara delaktig i valet av ponny.
4. En bra ridskola ska fungera som en ungdomsgård med aktiviteter och
vuxennärvaro, tex fritidsledare för att hålla en bra säkerhet med
hästarna och undvika intriger och mobbning. Viktigt när barnen blir
äldre.
5. Se svaret på fråga 4
6. Att få ansvar för hästens vård en eller ett par dagar i veckan är
både kul och nyttigt när man fått lära sig lite mer.
7. En aktiv ridklubb är bra.
8. Fler utbildade instruktörer är en trygghet vid sjukdom.
9. Kan man nästan aldrig på en ridskola. Ridvästar är dyrt och
ridhjälmar ska man ha koll på själv att den är hel. En hjälm ska ta
smällen om man ramlar av och därför ska man helst köpa ny hjälm om
man slagit huvudet, så att man är säker på att hjälmen inte spruckit.
En egen bra hjälm är superviktigt.
10. Är ridläraren bra på nivåanpassade instruktioner och valmöjligheter.
Eller får ert barn stå på mitten och vänta. Eller är det stränga
regler på att alla ska försöka.
11. Är egentligen inte viktigt men intressant. Det är min uppfattning att
ridskolor fungerar bäst av en tydlig ledning.

