V E L KO M M E N T I L

Vi tilbyder:

Brande
Sportsrideklub

Elevskolen:
Rideundervisning på rideskolens pony/hest
- Dressur på hold
- Springning på hold
- Mor/barn ridning
Privat undervisning:
Rideundervisning på egen pony/hest
- Dressur på hold eller enetime hos berider eller beriderelev
- Enetime ved berider eller beriderelev
- Spring på hold
Halvpartsordning:
Med en halvpartsordning får du en rideskolehest "lidt som din
egen". Du må ride 2 undervisningstimer om ugen, og i weekenderne er det kun dig, der motionerer, strigler, plejer og passer hesten.
Med en halvpartsordning lærer du, hvordan det er at have sin egen
hest.
Tilridning og uddannelse af din hest
- Tilridning
- Videreuddannelse af din hest (hest i ridning)
- Løsspringning
- Klargøring til kåring
- Klargøring til championat og egnethedstest

Brande Sportsrideklub byder velkommen til
alle hesteinteresserede. Her kan du få professionel rideundervisning i dressur og springning. Uanset dit niveau, så lægger vi vægt på
høj faglighed, og på at uddanne dig og din hest
i den retning, du ønsker. Hvis du blot ønsker
at være motionsrytter og nyde samværet
med hesten, så har vi naturligvis også et hold
for dig. Her er plads til alle heste- og rideinteresserede.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund
og ledes af berider Kim Andersen.
Ved et medlemskab af BSR får man adgang til
DRFs ydelser.

Opstaldning med fold-ordning mv.
- Opstaldning med fuld forplejning
- Foldordning m. skift af dækken mv.
- Mulighed for spåneboks

Ønskes yderligere information vedr. undervisning eller
opstaldning kontakt:
Dagligleder og berider:
Kim Andersen
22867080
Kim@brandesportsrideklub.dk

Brande Sportsrideklub
Nordlundvej 140
7330 Brande

www. Brandesportsrideklub.dk
Email: info@brandesportsrideklub.dk

Et rart sted for alle
hesteinteresserede

Priser:
Undervisning
m.m.

Opstaldende
Udefra komheste og pony- mende eller
er
elevrytter

1 hold dressur
lektion 45 min.pr
uge (pris pr
mdr. ))

Kr. 300,00

Kr. 350,00

1 hold mor/far/
barn ridning 30
min pr uge (pris
pr mdr.)

Kr. 200,00

Kr. 250,00

1 spring lektion
pr. uge – Hest
(Pris pr. måned)

Kr. 400,00

Kr. 450,00

1 springlektion pr Kr. 350,00
uge-pony (pris pr.
mdr.)

Kr. 400,00

Enetime ved
berider

Kr. 175,00

Kr. 200,00

Enetime ved
beriderelev

Kr. 125,00

Kr. 150,00

Halvparter – incl.
2 holdtimer samt
1 dags ridning i
weekenden

I rideklubben er det først og fremmest heste og ponyers
trivsel, der betyder mest for alle. De bliver passet og tilset
efter alle kunstens regler og er på fold hver eneste dag. Klubben beder alle om at behandle vores heste og ponyer med
respekt og omtanke, og altid følge personalets anvisninger.

Med henblik på sikkerheden så skal ALLE ride med fastspændt og godkendt sikkerhedshjelm under al ridning på klubbens faciliteter (med undtagelse af DRF´s konkurrencereglement). Alt ridning og færden på etablissementet sker på eget
ansvar og vi opfordrer vore medlemmer til at være opmærksomme på egne forsikringsforhold og om nødvendigt at tegne
en ulykkesforsikring.

Til den nye rytter
Til børn og voksne som ikke er vant til omgang med
heste, har vi nogle flinke ryttere til at hjælpe med opog afsadlingen. Det forventes dog, at man som voksen, barn eller forælder gør en indsats for at lære
det, da hjælperne ikke kan være alle steder på en
gang. Der vil jævnligt blive afholdt endagskurser i
opsadling mm. for nye ryttere og deres forældre.
Det er vigtigt, at børn og forældre bliver trygge ved
omgangen med heste og ponyer.
Vi forventer at rytteren er i stalden mindst 15 min
før undervisningens start, for evt. at gøre hesten
klar. Rytterne er velkomne i klubben indenfor normal åbningstid.
Ved sygdom/framelding til undervisning giv da
besked Emma:27512230

Der kan lånes godkendte ridehjelme i klubben.

Kr. 750,00

Ejerforhold: Foreningen Brande Sportsrideklub lejer
etablissement og elevheste af Den Selvejende Institution
Brande Ridecenter. Der er udarbejdet lejekontrakt mellem parterne ved stiftelsen af Brande Sportsrideklub
01.12.2011.

Foruden sikkerhedshjelm skal alle under 18 år være iført sikkerhedsvest under springning. Voksne opfordres til at iføre
sig sikkerhedsvest under springning.
Har du lyst til en uforpligtende prøvetime og/eller en rundvisning, er du meget velkommen til at kontakte os. Så laver vi en
aftale om det.

Kontakt:

Arangementer:

Daglig leder og Berider:

Hvert år afholder klubben en række arrangementer bl.a.

Kim Andersen:
22867080
E-mail: kim@brandesportsrideklub.dk
(besvares inden for 1-2 arbejdsdage)



Rytterlejr



Overnatninger for elevryttere



Stævner (elev-, regions– samt distriktsstævner)



Årsfest



Medlemsmøder

Elevskolen:
Kim@brandesportsrideklub.dk
Emma: 27512230

