Spring HYOR november 2018
Vi har springundervisning hver mandag undtagen på helligdage og i
sommerferien og juleferien. Vores springunderviser er berider Jimmi T
Sørensen. Vi tænker spring helhedsorienteret, så hvis man ønsker at få
dressurundervisning koblet sammen med springning, er det muligt at få
undervisning ved Jimmi i dressur fredag eftermiddag fra kl 17 og frem. Hvis man er
utrænet springrytter, kan man prøve lidt springning med guidning fra Tina ca. hveranden
måned inden man melder sig på springundervisningen. Det kalder vi "hyggespring" og annonceres på facebook gruppen og ved opslag. Også de trænede springryttere fra
springholdene har mulighed for at deltage her og bruge det som almindelig
springtræning. Springundervisningen er for private ryttere og partsryttere (med
tilladelse fra Marianne J).

Ved afbud:
Ved afbud til spring om mandagen ved Jimmi sendes sms før kl 18 med navn og afbud
til Jimmi på 20854287. Hvis du er tovholder på at sætte bane op eller tage den ned, så
skal du selv sørge for at få byttet med en anden på listen, hvis du ikke kommer eller kan
den dag, du er sat på. Vi har en messengergruppe om banebygning, og der står også
telefonnumre ved alle ryttere. Hvis dit nummer ikke er korrekt eller mangler, så sig til,
så vi kan få det rettet.

Tilmelding/afmelding og bytte hold:
Mimse (mobilnummer: 25380878) koordinerer springundervisningen. Så hvis du ønsker
at starte til mandagsspringning, henvender du dig der. Du skal efterfølgende finde
Klubmodulet på vore hjemmeside og her tilmelder du endeligt dit barn (eller dig selv,
hvis det er dig, der skal springe). Det koster 600 kr pr måned. Du er først tilmeldt, når
du er tilmeldt Klubmodulet. For at deltage i undervisning mv. skal du selvfølgelig være
medlem af rideklubben HYOR. Vi laver en springliste, så vi kan sende SMS ud om
aflysning, ændringer, praktisk omkring banebygning stævner mm. Der står kontakt
telefonnumre på listen, så rytterne kan ringe sammen, hvis der er behov for feks at bytte
banebygningstjans. Hvis du ikke ønsker dit telefonnummer på listen, så send en SMS
med navn og angivelse af, at nummeret ikke skal figurere på listen til 25380878
(Mimse).
Hvis du ønsker at bytte hold, eller bare gerne en enkelt gang eller to vil springe på et
andet hold, skal dette aftales med underviseren på forhånd.
Hvis du helt ønsker at afmelde dig undervisningen er der 1 måneds varsel fra den
første i måneden. Afmelding skal gives til Mimse (253808) som sørger for, du bliver
frameldt Klubmodulet. Når du afmelder dig, så bliver din plads på holdet automatisk
givet til en anden

Holdene de første gange i november er foreløbige, da de vil blive justeret af
Jimmi så de matcher bedst.

Tidsplan og banebygning:
Der er en tidsplan for dagen, som selvfølgelig til en vis grad kan blive forskudt, da vi
gerne vil, at undervisningen følger hest og rytter frem for et tidsskema. Der er max 4
ryttere pr hold. Du kan se holdene efterfølgende. I springundervisning er det altid
underviseren, der ud fra hest og rytter, vurderer, hvornår undervisningen slutter.
Vi hjælper hinanden med banebygningen, så springundervisningen bliver så billig som
muligt for alle. Vi håber ikke, det bliver nødvendigt at sætte en ”dumme” bøde på, hvis
nogen udebliver fra sin tjans. Så lad os hjælpe hinanden og selv bytte rundt, når vi har
afbud og er forhindret. Du kan se banebyggerlisten til sidst i pjecen.
Datoer for

Kl 18.15

Tiderne er ca. Tider

Pony

Rytter

Telefon

Monik

Sandra

40440561

26/11

Ole

Therese

69474905

19/11

Kl 18.45

Tiderne er ca. Tider

Hest

Rytter

Telefon

Gaston

Cecilie S

24207559

12/11

Levita

Mimse

25380878

05/11

Opstilling

Nedtagning
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Datoer for

Kl 19.15

Tiderne er ca. Tider

Hest

Rytter

Telefon

Cantara III

Marcus

20972656

Kl 19.30

Tiderne er ca. Tider

Hest

Rytter

Telefon

Denny

Ea

25393542

Xander

Sarah L

29711716

Måske fra
december

19/11

Tess

Tina Bjerregaard

51899022

Måske fra
december

12/11

Opstilling

Nedtagning
26/11

Datoer for
Opstilling

Nedtagning
05/11

Oversigt over banebygning

Opstilling kl. 18.00

Nedtagning ca. kl. 20.00

Dato

Jimmi er med til bygning

De sidste ryttere

05/11

Mimse

Ea

12/11

Cecilie

Tina - eller vi hjælpes ad

19/11

Therese

Sarah - eller vi hjælpes ad

26/11

Sandra

Marcus

03/12

Mimse

Ea

Det vil på skift være de første ryttere, der
bygger bane med Jimmi. Og vi går igang
præcis kl 18, så vi kan springe kl 18.15

Det vil være de sidste ryttere, der tager bane
ned. Jeg sætter en tovholder på pr gang.

😀

NB.

