Kungsbacka ridklubb 2021-12-22
Hej
Vi har fått reaktioner på ridskolans förändringar som vi skickade ut tillsammans med terminsinfon VT-22. Vi har hört vad ni
har sagt och Kungsbacka ridklubb önskar ge en förklaring på varför vi valde dessa åtgärder.
Det finns bla en FB-grupp som kallar sig ”Kungsbacka ridklubb medlemmar” där köp och sälj av ridlektioner försiggår. Detta
har pågått ett tag, och på senare tid blivit ett problem för verksamheten. Som ridlärare får vi ofta vetskap om att eleven sålt
sin lektion först när lektionen ska starta, ofta passar inte hästen den tillfälliga eleven, antingen av fysiska skäl, för liten eller
för stor häst, eller också passar hästen inte i kunskapsnivå. Detta blir ett problem att lösa under lektionstid och övriga
ordinarie elever blir påverkade för att de tappar dyrbar lektionstid.
Som ridlärare arbetar vi mycket med gruppdynamiken, det är en viktig del i gruppridning att få lektionen att fungera och
samarbetet i en övning. För många byten av elever i grupperna bidrar till en försämrad gruppdynamik.
Angående igenridning gäller en igenridning per termin sedan HT-20. För att boka igenridning är man välkommen att maila
ridskola@kungsbackaridklubb.se för att se om det finns några avbokningar i lämplig grupp. Igenridning är en förmån i mån
av plats och hästmaterial, dvs om någon av våra hästar blir halta, och vi upplever att belastningen blir för stor bland de
friska hästarna, kan vi under en period inte erbjuda igenridning. De elever som inte deltar i ”Köp och sälj marknaden” har
väldigt svårt att boka sin igenridning, då grupperna ofta är fulla pga av ”köp och sälj marknaden”.
Angående diskussion om prishöjning av lektioner. Vi har inte höjt priserna VT-22. Vi har däremot normalt en årlig
prishöjning som beror på ökade kostnader såsom foder, gödselhantering mm. Höjningen sker inför höstterminen, detta för
att det är färre ridtillfällen på hösten och fakturan är mindre. På VT-22 fakturan, faktureras medlemsavgiften som är
obligatorisk och som innehåller bla olycksfallsförsäkring. Kungsbacka ridklubb har på senare tid arbetat med att höja
kvalitéten. Under 2020 minskade vi antalet deltagare i våra vuxengrupper, dels för restriktionerna tillät endast 8 personer
vid sammankomster som våra, men framför allt minskade vi antalet för att höja nivån och kvaliteten på lektionerna. Detta
innebar i och för sig en prishöjning, men vår förhoppning är att med färre deltagare ge lektionerna mer kvalité.
Slutligen vill vi bemöta diskussioner på sociala medier samt på mail. Kungsbacka ridklubb önskar att medlemmar som har
funderingar eller frågor vänder sig till föreningen som kan ge korrekt information och svar. Vissa kommentarer och
diskussioner menar vi som förening strider mot Kungsbacka ridklubbs föreningspolicy och värdegrund. Vi är alltid öppna för
frågor och synpunkter, men all kommunikation bör ske med ömsesidig respekt för varann.
Kungsbacka ridklubb har tagit till sig medlemmarnas önskemål om att få fortsätta med att kunna köpa/sälja sina lektioner.
Dock kommer verksamheten inte kunna fortsätta på samma sätt som innan, då det finns elever som inte uppskattar denna
marknaden. Vi kommer gå Er till mötes på följande sätt:
-

-

Via en FB grupp som ägs av Kungsbacka ridklubb, kommer elever kunna byta lektioner med varandra. FB-sidan
kallas ”Kungsbacka ridklubb lektionsbyte”
Byteshandeln/försäljningen hanteras av eleverna själva och beloppet för lektionen får inte överskrida lektionens
befintliga kostnad.
För att vara medlem i gruppen, måste man vara elev på ridskolan och medlem i Kungsbacka ridklubb.
Gruppens medlemmar ska vid diskussioner i gruppen följa föreningens värdegrund.
Man får maximalt sälja eller byta 2 lektioner/termin och grupp.
Såld lektion ska meddelas till ridläraren senast samma dag kl 09.00 för att vara giltig, Lördagslektioner gäller
dagen innan kl 19.00. Ridläraren har rätt att neka eleven om hen anser att deltagaren inte är lämplig för gruppen
eller den tilldelade hästen. Om köparen nekas lektionen, tar Kungsbacka ridklubb inte ansvar för
betalning/återbetalning av lektionskostnaden.
Man får endast köpa lektioner på likvärdig grupp eller lägre.
Det går inte att begära hästbyte.
Ur säkerhetssynpunkt gäller möjligheten att byta/sälja lektioner endast hästlektionerna.
Det går inte att sälja eller köpa lektioner på terminers sista ridtillfället

Välkommen att höra av er om ni har frågor eller funderingar till louise@kungsbackaridklubb.se
Hälsningar Lollo Paris
Verksamhetschef Kungsbacka ridklubb

