HÄSTSKÖTARE PÅ SMEDSTAD RIDSPORTCENTER!
Här kommer lite info om vad det innebär att vara hästskötare på Smedstad Ridsportcenter.
Nästa kurs startar den 12 augusti kl 16:00 med ett infotillfälle. Övriga kurstillfällen är den 19 augusti kl: 10:00
För mer info och anmälan maila lina.johansson@hsoab.se senast den 10/8. Det måste vara minst 8
anmälningar för att kursen ska bli av.

SYFTE MED HÄSTSKÖTARPROGRAMMET
•
•
•
•

Ett utbildningsprogram på riskoland för att få barn, ungdomar och vuxna att utvecklas i stallet.
Prova på att ha ett större ansvar för en häst utan eller innan du köper en egen.
Låta ridskolans hästar få omväxlande arbete och komma ut i skogen flera dagar i veckan.
Ridskolans hästar, dess utrustning och box blir väl omskött så att ridskolan visar upp sig från sin bästa
sida och hästarna mår riktigt bra.

ERA ÅTAGANDE
•
•
•
•
•

Följer verksamhetens regler och riktlinjer.
Ha koll på sin sköthäst 3 dagar i veckan. Borstar, ryktar, sköter dess utrustning och box. Rider ut enligt
våra riktlinjer.
Sköter stallet ca 5-6 helgdagar per termin..
Kommer på obligatoriska träffar och föreläsningar
Vara en god förebild och hjälpa dem som behöver hjälp i stallet.

DU SOM MÅLSMAN
•
•
•
•

Finns alltid med i stallet tills ditt barn fyllt 11 år.
Finns med vid all ridning tills ditt barn fyllt 13 år.
Finns med och hjälper till vid helgstalltjänsten tills ditt barn fyllt 13 årÄr en god förebild i stallet och hjälper till.

BRA ATT VETA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får rida ut i upp till 1 h.
Speciella lovaktiviteter för skötare med ridning och andra roliga aktiviteter utan extra kostnad.
Rabatt och förtur på vissa av ridskolans kurser.
Förtur på roliga aktiviteter på ridskolan.
Du får förtur till din sköthäst på minst 2 blåbärshoppningar/lingondressyrer och liknande per termin.
Månadens hästskötare.
Vi inför ett 2:a års system på skötare vilket innebär att:
Du som varit skötare i minst två terminer får åka på Pay and Jump/Pay and Ride hos andra klubbar om
ridlärarna anser att du är mogen för det.
Får förtur till att jobba extra i stallet och cafet och tjäna egna pengar om du fyllt 16 år.
Hålla i kortare kurser i frisering, klippning mm för de yngre hästskötarna.
Vara fadder åt nya skötare.
På sikt kunna gå Ungdomsledarkursen och Ridledarutbidningen och kunna jobba med att ha lektioner
på ridskolan.

KOSTNAD
•

500:-/termin

FRÅGOR
Vill du bli skötare eller har några frågor kontakta
Lina Johansson
013-3900276
Lina.johansson@hsoab.se efter den 6/8-18

