NYHETSBREV
SOLÄNGENS RIDSKOLA

vår/sommar 2016

Hej!
Å helt plötsligt kom värmen…
Underbart!
Tänk på att du som rider alltid måste
ha långbyxor och en tröja som täcker
axlarna, även om det är varmt. Riktiga
skor och hjälm är en självklarhet!
Vårterminen går mot sitt slut och torsdag
vecka 25 är sista ridtillfället. Men redan
vecka 24 startar vi med dagridläger.
Nedan ser ni allt kul som händer med Storvreta
ponnyklubb (SPK) innan terminsavslutningen.

ÅTERANMÄLAN till HT-2016
Trots att det känns som att terminen precis startat
har vi genomfört mer än halva terminen och det är
dags att tänka på höstens ridning.
I nästa vecka (v19) kommer vi att börja skicka ut
fakturor på anmälningsavgiften för HT-16. 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 15/5 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.
Här hittar du all information:
http://www.solangensridskola.se/download/atera
nmalan_ht16.pdf
KLUBBTÄVLINGAR
Vi har 2 tävlingar kvar. En i dressyr den 15/5 och
en i hoppning den 19/6. Anmälan till hoppningen
öppnar 19 maj. Häng på låset då det är max 70 st.
starter under dagen! Namn, 3 önskehästar och
ordinarie ridtid ska anges!
BARNENS DAG
Den 21 maj är SPK och Nisse på Barnens dag i
Storvreta. Kom gärna och hälsa på oss!

VÅRENS

TÄVLINGAR

DRESSYRTÄVLING
15 MAJ
Tävlingen är full. Ni som anmält
er hittar information på
www.solangensridskola.se från
och med 12/5. Där kommer
startlistorna att läggas ut också.
Hästarna är utdelade dels efter
önskemål men framförallt efter
vad vi instruktörer vet passar.
GLÖM inte medlemskapet i SPK
om ni är födda -09 eller tidigare!

HOPPTÄVLING
19 JUNI
Klass 1 –
hoppning m Astrid Lindgren-tema:
Bommar och hinder upp till 20cm.
Man får ha ledare.
Rosett till alla och extra gott pris till
alla som klär ut sig till nån Astrid
Lindgren-figur.

Klass 2 Upp till 30cm.
Rosett till alla.
Man ska kunna rida helt själv i trav på
lektion.

Klass 3 - (max 20st)
Stilhoppningsklass
Hinderhöjd upp till 40cm
Galoppgrupp och uppåt.
Rosett och hederspris till de 3 främst
placerade med minst antal fel och
högst stilpoäng.

Klass 4 - (max 15st)
Grundomgång + omhoppning
Hinderhöjd upp till 60cm
Träningsgrupper.
Rosett och hederspris till de 3 främst
placerade med minst antal fel och
snabbast tid i omhoppningen.

Max 70 starter under dagen.
Alla födda -09 eller tidigare ska
vara medlemmar i SPK.
Startavgift 150kr/start

HÄSTENS DAG
Boka in söndagen den 12 juni! Då anordnar
SPK och Solängens ridskola Hästens Dag
på Soläng. Vi kommer att ha olika
uppvisningar, lotteri, kiosk och
ponnyridning.
Välkomna!

SOMMARRIDLÄGER
Det finns plats kvar på
Hopp&Studslägret,
Prickens kvällsskoj och
Sommaräventyret.
Välkomna att boka Din plats!

SPK och Solängens RS

Med fokus på kamratskap
och gemenskap

Väl mött! Hälsningar Elin, SPKs styrelse
och alla ponnyerna

