Ohjeita uusille alkeisratsastajille.
Kuka voi tulla alkeistunneille? Ihmiset vauvasta vaariin. Siis kaiken ikäiset.
Suurin osa on lapsia 5-12v mutta muunkin ikäiset ovat tervetulleita.
Tallimme kaikki alkeistunnit varataan vain NETTIVARAUKSEN kautta.
Muuta varausmahdollisuutta ei ole. ( varaathan ajan ratsastajan nimellä.) ei varaajan nimellä.

Nettivaraus näyttää kaikki vapaat
tuntipaikat seuraanvan 30 päivän päähän. Päivittyen joka päivä. Jos ei löydy vapaata
tällöin kaikki ajat ovat varattu.
Voiko alkeistunneille varata ns. vakioaikaa? Valitettavasti ei, vaan kaikki ajat varataan netin kautta
toki sieltä voit varata ajan, vaikka joka viikolle tunteja.
Alkeistunteja meillä on yleensä ma,ti ja pe päivisin.

Alkeistunnin kesto on 30 min ja hinta 16 e. Jos haluat mennä 1h voit varata
2 peräkkäistä aikaa hinta tällöin 32 e
Jos tarvitset taluttajan hevosellesi ratsastuksesi ajaksi, niin tuo oma taluttaja mukanasi. Jokainen
aikuinen/teini-ikäinen osaa taluttaa tunnilla opettajan häntä ohjatessa. Tallitytöt auttavat teitä
mielellään, jos heitä on riittävästi paikalla.
Kuinka kauan alkeistunneilla käydään ratsastamassa ennenkuin siirrytään seuraavalle tasolle?
( perustaso)
Niin kauan kun alkeistunnilla sujuu hyvin. ( eli ravi ja kääntäminen onnistuu ilman taluttaa)
Kuinka kauan ajallisesti?
Toisella ratsastajalla muutama kerta, aremmalla ratsastajalla vaikka 2 vuotta.
Meiltä saat lainaksi kypärän, kengiksi käy hyvin kumpparit tai sellaiset kengät missä
vähän korkoa. Vaatteet sellaiset mitkä eivät ole tiukat. Sekä sään mukaiset vaatteet
jos on -10 astetta sitten lämpimät vaatteet, vaikka ratsastamme sisähallissa
siellä on sama lämpötila mikä ulkona.
Ennen tuntiasi tallissa, voit mennä tallissa sijaitsevaa toimistoon. Ja maksaa
tuntisi. Laskulle ei voi ratsastaa vaan tunnin pitää maksaa
joka nettivarauksen kautta ( tämä olisi meille, mukavin vaihtoehto)
tai käteisellä tai pankki/luottokortilla.
Täällä tallityöntekijä antaa sinulle ponin/hevosen nimen kenellä ratsastat
ja avustaa sinut alkuun. Voit tulla tallille n. 20-30 min ennen oman tuntisi alkua ja
aluksi katsella kuinka hevosia varustetaan ja siitä siirtyä sitten itse
opettelemaan hevosen/ponin varustamista.
Opettaja opettaa ratsastustunnilla joten kuuntele tarkasti neuvoja.
Tunnin jälkeen poni/ hevonen viedäänomaan karsinaan tai se voi myös jatkaa
seuraavalle tunnille. Opettaja ja tallityöntekijä neuvoo.

