NYHETSBREV
SOLÄNGENS RIDSKOLA

sept/okt 2014

Hej!
Underbar är hösten som är
här och vi njuter!
Vi planerar just nu för vinterlovets
aktiviteter men innan det har vi en
massa roligt att se fram emot.
Trevlig läsning!
HOPPTÄVLINGEN 28/9
Den 28 september har vi hopptävling här hemma
med fullt startfält. Även hästloppis som
arrangeras utav Storvreta Ponnyklubb.
Hur det går till att tävla hos oss kan du nu läsa
om på hemsidans nyhetssida.
Kontant betalning gäller!
Klass 1 och 2 samlas kl. 10.00
Klass 3 samlas kl. 11.30
Kiosk finns med hamburgare, pannkaka och fika.

GÄSTTRÄNING 26/10
Den 26 oktober kommer Jenniemy Gransten och
håller träningar. Jenniemy är hippolog,
diplomerad unghästutbildare och c-tränare. Hon
har tidigare jobbat som chef på Gimo Ridskola
men driver nu eget. Det finns platser kvar i
skrivande stund.

ÅTERANMÄLAN VT-15
Under vecka 41/42 kommer
vi börja skicka ut information
om återanmälan till VT-15.
Då börjar även arbetet med
ridtidsbyten och nya
grupper.

VI PÅMINNER …
om att AVBOKA er ridlektion
om ni vet att ni ska vara
borta. Senast kl. 19.00
dagen innan ska man avboka
för att få rida igen. För att
systemet ska fungera så
behöver ni avboka annars
finns det inga tider att rida
igen på. Läs mer här:
http://www.solangensridskol
a.se/igenridning.html

SKOGSRÖJARDAGEN
12/10
Vi flaggar för vår gemensamma skogsdag där vi
hoppas att du vill komma.
Stor som liten, med eller
utan vuxet sällskap funkar.
Vi ska röja fram nya skogsstigar och om vi hinner börja
bygga på vår tänkta terrängbana.
Malia hur många ni kommer
eller skriv upp er på den
orangea lappen vid läktaren.
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ÖVRIGA TÄVLINGAR
HT-14
Våra TR-elever kommer i
höst få chansen att åka till
UPK den 2/11. Kom gärna
och hejja på oss!

ÖNSKEMÅL eller
SYNPUNKTER
Vi tar tacksamt emot era
önskemål eller synpunkter.
Skicka ett mail till
elin@solangensridskola.se

Väl mött! Hälsningar Elin och ponnyerna

