Tervetuloa Vekaratunneille

Vekaratunnit ovat ohjattua talutusratsastusta lapsille sunnuntaisin klo 15.00-16.00.
Tunti koostuu puolen tunnin talutusratsastuksesta ja toinen puolituntinen ohjatusta ponien
hoitamisesta ja muista tallipuuhista.
Vekaratunneilla opetellaan ratsastuksen perusasioita, tasapainoa ja ponin ohjaamista, usein
leikkien avulla. Vekaratunneille ei ole ikärajaa, vanhemmat arvioivatitse onko lapsi valmis
vekaratuntiin.
Tunnin aloitus
Vekararyhmä kokoontuu noin klo 14.55 ratsutuvan edessä (iso punainen rakennus tallin pihalla) ,
siellä opettaja kertoo ketkä menevät ensin ratsastamaan ja ketkä hoitamaan poneja. Poneja ei ole
jaettu valmiiksi, vaan opettaja jakaa ne tunnin alussa. Avustajat tuovat ponit valmiiksi kentälle tai
maneesiin.
JOKAISEN KUUKAUDEN ENSIMMÄISENÄ SUNNUNTAINA ON RATSASTUSKILPAILUT,
JOLLOIN TUNTEJA EI OLE.
Laskutus, maksaminen ja peruutukset
Yksittäinen tunti 25€
Yksittäinen tunti varataan aina erikseen ja maksetaan käteisellä tasarahalla opettajalle tunnin
alussa.
5 kerran paketti 100€
Vekaratunneille voi ostaa viiden kerran kortin. Oletamme että käytätte sen viidellä perättäisellä
kerralla, eli mikäli että pääse osallistumaan muistakaa perua tunti.
Peruutukset voi tehdä opettajat@huso.net tai viestillä 040-1896050.
Perutut tunnit siirtyvät eteenpäin seuraaville viikoille, kunnes 5 kertaa on käytetty.
5 kerran kortit laskutetaan, mikäli et ole vielä jättänyt meille laskutustietojasi voit lähettää ne
suoraan Leillalle leila@huso.net.
Varusteet
Turvahyväksytty ratsastuskypärä on pakollinen varuste kurssilaisille. Kypärän saat maksutta
lainaksi tallilta (ponitallin satulahuoneessa). Sovita kypärä ajoissa ennen tuntia!
Ratsastukseen sopivia jalkineita ovat matalakantaiset, melko kapeat talvikengät, kumisaappaat
tai ratsastusjalkineet. Ohjien pidossa parhaimmat ovat sormikkaat. Kireillä housuilla on hankalaa
nousta satulaan, normaalit ulkohousut sopivat ratsastukseen hyvin.
Viileillä ilmoilla kannattaa pukeutua lämpimästi, varsinkin korvat, varpaat ja sormet palelevat
helposti.

Turvallisuus
Keskity kuuntelemaan opettajan ohjeita.
Hevoset pelästyvät helposti, joten ihmisten ja hevosten turvallisuuden vuoksi sääntöjä tulee
noudattaa.
Tallialueella ei saa juosta, huutaa tai riehua.
Vekarakurssin ratsastajat ovat vakuutettuja Husön Ratsastuskeskuksen puolesta (SRL:n
satunnaisratsastajavakuutus/Tapiola). Vakuutus koskee tallialuetta ja korvaa koko
ratsastustapahtuman aikana sattuneita tapaturmia.
Alkeiskurssille?
Vekaratunneilta on helppo jatkaa varsinaiselle alkeiskursille, jossa aloitetaan opettelemaan
itsenäistä ratsastusta. Alkeiskurssin ikäraja on noin 8 vuotta, josta joustamme tapauskohtaisesti.
Järjestämme lasten alkeiskursseja kysynnän mukaan, jonoon kannattaa ilmoittautua hyvissä
ajoin.

Yhteystiedot
Oy Husön Ratsastuskeskus Ab on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma
ratsastuskoulu.
Ratsastustuntien varaukset ja peruutukset sekä kyselyt
Opettajien puhelinnumeroon 040 189 6050
ma klo 15.30 – 16.30, ti-pe klo 14.45 - 15.45
Sähköpostilla opettajat@huso.net

Laskutukseen liittyvät asiat
leila@huso.net tai 0400 351919/ Leila Therman
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