Aarestrup Rideklub på Stubben
indmeldelsesblanket
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Jeg ønsker at gå til ridning på følgende hold:
sæt streg: halv time / 1 time

Cpr. nr.:
Mail:
Tlf.nr./mobil nr.:

Øvede er alle 3 gangarter skridt/trav/galop

Jeg ønsker at ride på (NB: bemærk vedlagte regler om opsadling og vanding af leje heste):
Elev/lejet hest
Egen hest
Hvis krydset af ved egen hest, er du interesseret i, at Aarestrup Rideklub lejer den ud til andre timer, forudsat
den er kompetent til det:
Ja
Nej
Jeg ønsker at gå til agility 2 gange om måneden
Jeg ønsker at gå til smidigheds øvelser, kun i skridt 2 gange om måneden
Jeg ønsker at gå til natur ridning, hvor vi rider ud 2 gange om måneden, tur på 3-5 km i rolig tempo
Vi har samarbejde med en ride fysioterapeut, med målet - harmonisk ekvipage i balance - vil du evt. være
interesseret i at modtage undervisning fra Marianne www.ridefysioterapi-nordensgaard.dk, hver 2. søndag
Undervisning
søndag hver 14. dag
Jeg kan bedst ride på følgende dag(e), sæt gerne flere krydser. Vi vil prøve så vidt muligt at efterkomme alles
ønsker:
 mandag kl. 16.30 – 17.30
 mandag kl. 17.30 – 18.30
 mandag kl.18.30 – 19.30
 onsdag kl. 16.30 – 17.30
 onsdag kl. 17.30 – 18.30
 onsdag kl.18.30 – 19.30
 torsdag kl. 16.30 – 17.30
 torsdag kl. 17.30 – 18.30
 torsdag kl.18.30 – 19.30
 søndag kl. 14.00 – 15.00
 søndag kl. 15.00 – 16.00
 søndag kl.16.00 – 17.00
Jeg ønsker ikke, at mit navn eller fotos bringes i avisen eller på idrætsforeningens hjemmeside
Jeg er indforstået med at al undervisning betales månedsvis forud, og der betales for 1 måned ad gangen. Det
er altså ikke muligt, at få refunderet timer, hvis man ikke møder op til undervisningen. Baggrunden for dette
er, at vi ikke kan nå, at få en anden elev ind på holdet. Timebetalingen til underviseren er den samme, uanset
antallet af fremmødte elever, og vi skal jo have økonomien til at hænge sammen.
OBS! Aarestrup rideklub har INGEN kollektiv forsikring af rytterne, så sørg for at sikre, at du selv har en
fritids-ulykkes forsikring, samt ansvarsforsikring der skal dække, hvis du forvolder eller kommer til skade.!
Aarestrup rideklub anbefaler, at ALLE bærer godkendt ridehjelm ved opsadling og kræver det under ridning.
Bemærkninger eller ris/ros fra tidligere år eller målsætning for året:
________________________________________________________________________________________
_________________________________
underskrift (forældre hvis under 18 år)

Ved tilmelding, bedes denne tilbagesendes senest den 16. april 2018 til Annika Maria
Hansen, Stubberupvej 33, Aarestrup, 9520 Skørping/mail: Stubben33@gmail.com
Herefter gennemgår Aarestrup Gymnastik- & Idrætsforening de indkommende
tilmeldinger og vender tilbage snarest. Vi regner så med, at starte hold op i uge 20

