Ohjeita ratsastustunnille!

Tullessasi minitunnille riittää, että olet muutamaa minuuttia ennen tunnin alkua
kentänreunalla ratsastusvarusteet päällä. Mikäli tarvitset lainakypärää, se kannattaa
ottaa kypärähyllyltä mukaan jo tullessasi kentälle. Tunnin alussa jaetaan ponit ja
hoidetaan maksu. Hoitajatytöt varustavat ponit minitunnille ja huolehtivat ne myös
tunnin jälkeen pois. Turvallisuussyistä minituntilaiset eivät pääse tallin sisätiloihin,
mutta mikäli poninhoito kiinnostaa eikä ikä/taidot riitä vielä alkeiskurssiin,
kannattaa seurata ponikerhon ja touhupäivien tarjontaa.

Jatkotunneille saavutaan viimeistään ½ h ennen ratsastustunnin alkamista.
Tuntiratsusi lukee taululla, mikäli se ei ole edeltävällä tunnilla, voit alkaa
varustamaan sitä. Huolehdithan, että poni on harjattu huolellisesti ja sillä on kaikki
tarvittavat varusteet päällä. Voit tarvittaessa pyytää apua muilta tallilaisilta. Voit
lähteä kenttää kohti muutamaa minuuttia ennen tunnin alkua, jotta olet ajoissa
kentällä. Mikäli ratsusi on edellisellä tunnilla, voit tulla suoraan kentälle hieman
ennen tunnin alkua. Ethän nouse selkään, mikäli opettaja ei ole vielä paikalla.
Opettaja tarkistaa varusteet tunnin alussa.

Mikäli et pääse tunnillesi, tulee siitä ilmoittaa viim. edellisenä päivänä. Rästitunti
tulee varata kahden viikon aikana, muussa tapauksessa se jää käyttämättä.
Huolehdithan itse tiedustelut vapaista tuntipaikoista. Perumattomasta tunnista
veloitamme normaalihinnan, eikä rästiä järjestetä. Sairastapauksissa riittää, jos
peruutus tulee ratsastuspäivän aamuna. Peruutukset tekstiviestillä p.0504110120.

Pakkasraja tunneille n. -18 astetta. Ilmoitamme tuntiperuutuksista ratsastajille
tekstiviesteillä klo.15 mennessä. Emme ratsasta myrskysäässä, mutta sateella tunnit
pidetään normaalisti, joten sadetta pitävät vaatteet on hyvä olla mukana. Kesken
tunnin alkavan ukkosen / myrskyn takia keskeytetystä tunnista ei tule rästituntia,
mutta tällöin siirrymme talliin harjoittelemaan esim. hevosmiestaitoja loppuajaksi.
Helleraja +28'C. Tallin puolesta peruttujen tuntien suhteen noudatamme normaalia
rästituntikäytäntöä.

Ratsastukseen sopivat varusteet
Kesäaikaan ratsastukseen sopivat aluksi tavalliset ihonmyötäiset &
joustavat housut, jotka eivät ole liukkaat. Kengissä tulee olla pieni
korko, kumisaappaat käyvät hyvin. Ei lenkkareita tai nauhakenkiä!
Käteen kannattaa laittaa ratsastushanskat, sormikkaat sopivat
alkuun. Hihattomalla paidalla ratsastusta tulee välttää, sillä
putoamistilanteessa hihat suojaavat ihoa ruhjeilta.
Talvella kesäkuteet on syytä jättää kotiin, tärkeintä on lämmin kerrospukeutuminen:
Väljät toppavaatteet, kypärämyssy, kauluri, paksut sormikasmallin toppahanskat ja
jalkaan esimerkiksi kuomat.
Turvakypärän käyttö on aina pakollista ja sen ostamista suositellaan kaikille.
Tallilta saa aluksi sellaisen myös lainaan, mutta oma kypärä istuu päähän aina
paremmin kuin lainakypärä. Kypärän tulee olla VG-1 hyväksytty. Turvaliivin
käyttöä suositellaan etenkin este- ja maastotunneilla. Ohjeistamme mielellämme
turvavarusteiden hankkimisessa, kysy rohkeasti neuvoa ja vinkkejä!

Autoillessanne Papinojan yksityistien alueella,
pyydämme teitä huomioimaan alueen hevosharrastajat.
Hevonen on syytä ohittaa liikenteessä kävelyvauhdilla
seuraten ratsastajan käsimerkkejä ja eleitä.
Kiitos, että huomioitte alueen
hevosharrastajien turvallisuuden!

