
NYHETSBREV  
SOLÄNGENS RIDSKOLA        vår/sommar 2018 

 
 

Hej! 
 
På anläggningen händer det nu stora  

saker. Vi har börjat med vårat efter- 

längtade ridhus, så under ett antal  

veckor framöver kommer det nog kunna 

se lite rörigt ut. Vi i personalen jobbar  

hårt för att det inte skall påverka er och 

undervisningen.  

 

Sommaren närmar sig och det finns en del platser 

kvar till sommarens ridläger. Att gå på läger brukar 

vara en fantastisk upplevelse där man lär känna en 

massa nya kompisar. Självförtroendet och 

självkänslan växer då man känner att man klarar 

mycket själv och man får umgås med hästarna och 

blir säkrare runt hanteringen och stallrutinerna. 

 

MEDLEMSKAP I SPK 
Alla som under året fyller 7 år skall vara medlem-

mar i klubben. Nytt år = ny medlemsavgift. 

  Medlemskap för 2018 är 230kr/medlem 

och betalas in till SPK:s BG 577-6281. 

OBS!  Samtidigt som ni betalar måste ni skicka ett 

mail till info@storvretaponnyklubb.se där ni 

anger barnets namn, personnr och er mailadress. 

 

ÅTERANMÄLAN HT-18 
Det är knappt man tror att det är sant, men snart 

är det dags att återanmäla till hösten. Vi kommer 

skicka ut all information under v. 18 och därefter 

skickar vi ut bokningsfakturor. Vet du redan nu 

att du inte ska fortsätta så meddela gärna oss.  

 

ATT RIDA IGEN MISSAT PASS 
För att ha möjlighet att rida igen så ska man 

avboka senast kl. 19.00 dagen innan. Detta för 

att det ska finns tider att rida igen på. Allt som 

gäller avbokningar och igenridningar ska ske till 

stalltelefonen: 0700-01 16 98 

 

RIDSKOLETÄVLINGAR   
 

22 april   KLUBBTÄVLING MED KM  

Klasser från nyb. och uppåt 
Mer information finns på vår hemsida.  

 

3 juni  HOPPTÄVLING fr. nyb och uppåt 

           Mer info kommer.  

 

 

       

 
 

      Nytt från SPK 

 

STYRELSEN 2018 

Ordförande: Åsa Hedlund 

Kassör: Sofie Karlsson 

 

Cecilia Eich 

Malin Blom 

Anita Rosberg 

Therese Lundqvist 

Karin Olaisson 

Petra Vällfors 

Catrin Wiberg 

 

Ständigt adjungerade:  

Elin Öhman 

 

UNGDOMSSEKTIONEN  

Ordförande: Tina Rosberg 

Vice ordförande: Emma Blom 

Kassör: Matilda Ekman 

I styrelsen sitter även ett tiotal 

duktiga tjejer som mer än gärna vill 

göra roliga aktiviteter för er SPK:are!  

 

AKTIVITETER 

Stallkompisdag på lördagar 13-16.00 

Skötarritt 29/4 (Fullt) 

Sommarshow med US 

 

 

Utbildning för US under 2018 för att 

få igång deras arbete mer  

Klubbtävlingar 22/4 och 3/6 

Styrelseutbildning med Distriktet 

Klämdagskurser i Dressyr 30/3-1/5 

och Stallfritids 10-11/5 

 

Håll koll på hemsidan, i stallet och 

på instagram så är du alltid 

uppdaterad! 

 

KLUBBKLÄDER 

Just nu tar vi in en beställning på 

våra snygga klubbkläder. Se lista i 

stallet! 



 

SOMMAR 
2018 

 

 

         

 

 

 

VECKA 24: 

TEST med HÄST dagridläger 

onsdag-fredag 

 

VECKA 25: 

PANNKAKSLÄGRET dagridläger 

måndag-torsdag  

 

VECKA 26: 

SKRUTTENS SOMMARSKOLA måndag-tisdag 

ÄVENTYRSRITT måndag-tisdag kväll 

SOMMARKOLLO 8-12år onsdag-lördag FULLT! 

 

VECKA 27: 

SOMMARKOLLO 12-17år måndag-fredag FULLT! 

LOTTAS CIRKUSLÄGER måndag-tisdag kväll 

PROVA PÅ nybörjare onsdag-torsdag kväll 

 


