Rideerfaring
Noen av våre turer er bare egnet for trygge og erfarne ryttere, mens andre ville passe middels erfarne
ryttere eller til og med folk som aldri har ridd før.
Å velge den turen som er riktig for deg er den grunnleggende avgjørelsen for en hyggelig og trygg
ferie. Det er bare å ringe eller maile oss for ett hvert spørsmål du måtte ha om en rideferie eller
erfaringen som kreves. Det vil være noen her som har vært på rideferien du etterspør og kan fortelle
deg hvordan det er. Vi anbefaler også at du leser tilbakemeldinger fra andre kunder for å få en idé om
hva andre synes.
Ved utfylling av bestillingsskjema er det viktig at du gir oss detaljert informasjon om dine
rideferdigheter og erfaring. Dette vil hjelpe oss å se om du har den riktige erfaringen for rideferien du
etterspør. Opplysningene vil også bli brukt til å sikre at du er matchet med den riktige hesten.
Hvis du overdriver din evne til å ri, kan du ikke nyte ferien og enda verre - guiden kan nekte å ta deg
med på turen hvis han / hun mener det ville være utrygt at du rir videre.
For å gjøre det enklere for deg å fokusere på turer som kan være riktig for deg, har vi klassifisert
rideerfaringen i tre hoved grupper, nybegynner, middels og erfarne, men en mere fininndeling for
middels erfarne kategorien.
For hver rideferie vil de fargede sirklene på toppen gir deg en hurtigguide til nivået for rideerfaring som
kreves for hver enkelt ferie. For hver tur er det også en mer detaljert beskrivelse av ridningen som du
bør forvente.

Nybegynner
Har aldri sittet på en hest eller hatt bare begrenset ridning med veldig enkel ridning. Ikke i stand til
lettridning i traven eller kanskje ikke travet i det hele tatt.

Middels erfaren
Har hatt en rekke leksjoner, enten på rideskole eller ridd litt ute i naturen. Rimelig trygg på en hest i
alle gangarter.

Middels erfaren plus +
I god form og trygg utendørs i alle gangarter. Har ridd i mange år.

Erfaren
Veldig god form og trygg utendørs i alle gangarter på nesten hvilken som helst type hest.

