NYHETSBREV
SOLÄNGENS RIDSKOLA

vår/sommar 2015

Hej!
Redan är påsken över och vi går
med stormsteg mot sommaren.
Detta nyhetsbrev är fullproppat med
information och kommande aktiviteter.
Hoppas du får en trevlig läsning!

Föräldraledighet
Det första att skriva om blir min kommande
föräldraledighet. De som inte träffar mej vet nog
inte om att jag och min familj ska få en ny liten
krabat i maj. Och ni som träffar mej kan nog inte
undgå att se det  Jag kommer från 13/4 att
lämna över alla mina lektioner till Emelie Wikner
samt delar av stallansvaret till Sara, som redan
jobbar 50%. Emelie har växt upp på ridskola, har
egen häst och är utbildad hälsopedagog och
personlig tränare, men med en längtan tillbaka
till ridskolelivet. Lektionerna kommer att fortsätta
följa den planering som redan är gjord, men som
ni säkert förstår så tar det några gånger att lära
känna alla elever och bilda sig en uppfattning om
gruppens olika individer.
Jag kommer att fortsätta att jobba 25%
”kontorstid” hela tiden så är det nåt så hör ni
bara av er till mej. På lägren i sommar kommer
jag vara delaktig och i höst hoppas jag vara
tillbaka 1 kväll i veckan. Men det beror lite på hur
allt går med bäbis och den blivande storebrodern.

Hopptävling 10 maj
Anmälan öppnar 10april. Du mailar in din
anmälan med namn, klass, ordinarie ridtid samt
3 önskehästar.
Klasser ser du här till höger.
elin@solangensridskola.se

ÅRETS FÖRSTA

TÄVLING

HOPPTÄVLING
10 MAJ
Klass 1: 30cm hinder
och bommar.
Rosett till alla. Man ska
kunna rida utan ledare
i skritt och trav på
lektion.
Klass 2: Hoppning
40cm Clear round
(rosett till felfri runda)
Från galoppgrupp och
uppåt
Klass 3: Hoppning
50cm med
stilbedömning.
Från termin 9 och
uppåt. Man ska kunna
hoppa i galopp enstaka
hinder.
Max 70starter under
dagen
Startavgift 150kr/start
Kontant

OBSERVERA!
Tävlingen är ett arrangemang
av Storvreta Ponnyklubb vilket
innebär att det krävs
medlemskap för att delta.
Medlemsskapet gäller sedan
hela året för alla årets
kommande aktiviteter samt att
du stödjer en ideell förening.
Medlemskap för 2015 är
230kr/medlem och betalas in
till SPK:s BG 577-6281.
Ange namn, personnr och
mailadress. Får du inte plats
med allt så skickar du
uppgifter via mail till
info@storvretaponnyklubb.se

Sommarridlägren
Du kommer väl på något av sommarens ridläger?
Platserna börjar att gå åt så har du tänkt att
anmäla dej så är det hög tid nu. Information om
lägren i korthet finner du här bredvid. Prospekt
och anmälningsblankett hittar du på hemsidan.

Återanmälan till HT-2015
Trots att det känns som att terminen precis
startat har vi genomfört halva terminen redan
och det är dags att tänka på höstens ridning.
I slutet av april kommer vi att börja skicka ut
fakturor på anmälningsavgiften för HT-15. För att
behålla sin plats i nuvarande ridgrupp ska denna
betalas in senast 1/6. Vill man inte rida i höst så
meddelar man oss det snarast, men absolut
senast 31/5 för att vi ska ta bort din faktura.
Önskar man gruppbyte så meddela oss det gärna
nu så ska vi göra det vi kan för att tillgodose allas
önskemål.
NYTT till HT-15: Anmälningsavgiften ändras till
500kr för grupper varje vecka och 350kr för
varannanveckasgrupper. Det är en del av den
totala terminsavgiften.
Vi kommer att behöva höja våra priser med
10kr/lektion (170kr/termin) för de som rider
galoppgrupp och uppåt. Det är i dessa grupper vi
har de ädlare, mer utbildade och, i vissa fall,
större ponnyerna som är dyrare i drift, inköp och
underhåll.
Vi vill inte höja för de yngre eleverna då vi vill ge
alla chansen att prova på ridning och
förhoppningsvis fastna för sporten och de
fantastiska djur som hästen är.

SOMMARRIDLÄGER
2015
VECKA 26 (2platser kvar)
PANNKAKSLÄGRET
Heldagsläger Må-fr
Kl. 8.30-16.00
Från 6 år som vill och vågar
styra i skritt och lite trav utan
ledare. 2 ridpass/dag.
Uppvisning och pannkaksbuffé
sista dagen.
Pris: 2500 kr (medtag lunch må-to)
VECKA 27
Sommarskoj med Häst
Må-On kl. 9.00-12.30
Från 5år som ridit 1-4 terminer.
Förälder får vara med men
inget krav.
Pris: 900 kr (medtag mellis)
VECKA 27
HOPPLÄGER
Må-On kl. 13.30-17.00
Från 7år som kan galoppera
utan ledare.
Banhoppningsavslutning.
Pris: 1000 kr (medtag mellis)
VECKA 27
GALOPPLÄGER m långritt
To-fr kl. 8.00-15.30
Från 7år som kan galoppera
utan ledare. Långritt med fika i
skogen.
Pris: 1100 kr (medtag lunch)
VECKA 27
PIRATLÄGRET
To-Fr kl. 16.30-18.00
Från 3-6år som ridit minst 0.5
terminer. Dag ett på banan och
dag två piratäventyr i skogen.

Hittar vi den gömda piratskatten…?
Vuxen ledare ska vara med.
Pris: 600 kr
VECKA 28
ÖVERNATTNINGSLÄGER
Må-On
Elever som kan rida själva och
som vill uppleva tre fantastiska
stallivsdagar. Ridning i delad
grupp om 5-7 st/grupp.
Pris: 2600 kr
All mat och fika mm ingår.
Deltagarna går ihop och fixar
med eget boende.

Väl mött! Hälsningar Elin och ponnyerna

