
 
ÅTERANMÄLAN TILL HT-2017 
 
Hej alla härliga elever och föräldrar! Här kommer information 
inför höstens ridskola. Vi hoppas att få återse er alla.  
I skrivande stund har vi genomfört halva vårterminen och nu 
har den riktiga vårvärmen äntligen kommit. 
 Vi har mycket skoj att se fram emot med bl.a. 2 st. 
klubbtävlingar den 21/5 och 11/6 samt alla våra superroliga 
sommarridläger.  
Har du ännu inte hunnit anmäla dej till något läger i sommar 
så finns det platser kvar på vissa läger. Ta chansen att få lite 
extra hästtid i sommar! 
 

 
SOMMARLOV: Under vecka 28-31 har vi sommarstängt.  
 
RIDA eller inte rida HT-17: Nedan läser du om hur du gör för att fortsätta rida i vår 
men också om du inte ska fortsätta. 
 
TERMINSSTART:  Höstterminen startar som vanligt vecka 32 så kom ihåg att 
notera att vi inte följer skolterminen! HT-17 är vecka 32-49 i år! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        ATT ÅTERANMÄLA eller inte TILL HT-17 
 
Behålla min nuvarande ridtid: Vill ni behålla er plats i nuvarande 
grupp så betalar ni in bokningsavgiften på 500 kr (350kr om ni rider 
varannan vecka) enligt den faktura ni får utskickat till er mail under 
vecka 18/19. Bokningsavgiften är en del av terminsavgiften. Sista 
betalningsdag är 30/5-17. En bokningsavgift per grupp du rider i. 
Skulle det vara så att det blir för få ridande i din nuvarande grupp 
förbehåller vi oss rätten att flytta om i grupperna. Du meddelas i 
god tid med förslag på ny ridtid. Är det inget som passar får du 
anmälningsavgiften åter. 
OBS! Vill du inte rida hos oss i höst ska du maila oss en avbokning senast 30/5-17. 
Då tar vi bort din faktura och din plats går till någon annan.  
Resterande terminsavgift faktureras i juli.  
 
Byta ridtid: Vill du fortsätta rida men byta ridtid så mailar du namn och 
nuvarande ridtid samt vad ni önskar byta till snarast. Vi kan inte garantera 
tidsbyte men gör så gott vi kan. Eventuellt tidsbyte meddelas dig per mail 
senast den 30/6. Även om du står i kö till att byta ridtid så betalar du in 
bokningsavgiften om du vill vara säker på att ha kvar din nuvarande tid. Utifall 
det inte går att byta ridtid.  
 
Sluta rida: Meddela oss gärna redan nu om ni inte kan/vill rida kvar i höst. 
Hinner vi skicka ut faktura på bokningsavgiften så skall du maila oss en 
avbokning senast den 30/5-17 för att vi ska ta bort din faktura. Annars kommer 
du att behöva betala fakturan oavsett om du avser rida eller ej.  
 
Återbetalning: Bokningsavgiften återbetalas endast om vi måste göra några 
ändringar och inte kan erbjuda någon annan tid som passar.  
Säger du upp din bokade ridtid senare än 15/7-17 så blir du ändå skyldig att betala 
hela terminsavgiften.  
 
Betalning: Alla våra ridavgifter faktureras till din mail. Viktigt att vi har aktuell 
mailadress! 
 
Viktigt: 

• Vill du att vi tar bort fakturan på bokningsavgiften så ska du, via mail 
      meddela oss det innan 30 maj 2017. Annars kommer du att behöva 
    betala fakturan.  

• Vid uppsägning av bokad ridplats senare än den 15 juli 2017 blir du    
      skyldig att betala hela terminsavgiften.  

• Glöm inte att meddela oss ev. adress- eller mailändringar så att du i tid 
      kan få aktuell information från oss. 

• Är du orolig för längden så fråga gärna oss. Funderar du på att byta  
      ridskola pga. längd så rådfråga gärna oss så hjälper vi dej att hitta rätt. 

 
Med vänliga hälsningar 
Solängens ridskola                       0706-31 55 70 
Soläng 42                                         elin@solangensridskola.se                                            
743 91 STORVRETA                                  www.solängensridskola.se 
 

mailto:elin@solangensridskola.se
http://www.solängensridskola.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLIKA GRUPPER HÖSTEN 2017 (Vecka 32-49)  
 
Nybörjargrupper upp till prova-galopp-grupp 
Har alltid ett upplägg med 15min stalltid (före eller efter ridningen) och 30min ridning, inkl. 
upprop, upp- och avsittning.  
9st/grupp. (130kr/gång=terminspris 2340kr) 
 
Varannan-veckas-grupp 45-min 
Har alltid ett upplägg med 15min stalltid (före eller efter ridningen) och 30min ridning inkl. 
upprop, upp- och avsittning.  
Endast 7st/grupp. (170kr/gång * det antal terminen blir) 

 
30-min-grupper  
Riktar sig till de allra minsta som vill prova på att rida. Liten grupp med max 7st.  
Mycket lek och roliga påhitt som i leken lär barnen grunderna till ridning och hästhantering. 
Man kan rida i 30-minuters-grupp ca 1-3 terminer eller tills man blir över 5år, sen brukar det 
vara dags att rida i 45-min-grupp. Endast varannan vecka. (120kr/gång * det antal terminen 
blir) 
 
Galopp-grupp och uppåt. Nivåer Gstart till G4 
Bara ridning i 45min, inkl. upprop, upp- och avsittning. 1-2ggr/termin har vi hellektionsteori. 
9st/grupp (145kr/gång= Terminspris 2610kr) 
Vi har 5 olika nivåer på galoppgrupper som mest är till för oss som jobbar så vi undervisar på 
lika vis och får med alla delar innan vi går vidare. Tyvärr stirrar en del sig blinda på nivån och 
glömmer helheten. Vi är bara 9st i grupperna så vi kan ganska enkelt anpassa på individnivå. 
Observera att det är våra instruktörer som bedömer vad som passar och inte föräldrarna! 

 
Specialgrupper med max 7st/grupp.  
Specialgrupper växlar mellan Dressyr, Markarbete och hoppning och ingår i den ordinarie 
verksamheten. Dessa grupper riktar sig till våra lite längre elever som vill fortsätta att 
utvecklas på Solängen.  
Ridlektionen är 45min, inkl. upprop, upp- och avsittning och 1 gång/termin är det 
hellektionsteori.  
Max 7st/grupp. (185kr/gång=Terminspris 3330kr)  
 
Träningsgrupper s.k. TR-grupp 
Växlar mellan hoppning och dressyr i liten grupp på max 6st/grupp, ridning i 45min, inkl. 
upprop, upp- och avsittning och 1 gång per termin är det hellektionsteori. Lektionerna är 
mer träningsinriktade. Man måste rida i ordinarie grupp 1 gång/vecka för att få rida i TR-
grupp. TR-grupper kommer i första hand att läggas efter kl. 19.00. Det är endast TR-elever 

som får vara skötare och stallvärdar och som får delta på speciella TR-läger och utbildningar. 
Intresseanmälan till TR-grupp görs via mail till elin@solangensridskola.se 
Varannan vecka (215kr/gång * det antal terminen blir) 
 
 

MEDLEMSAVGIFT STORVRETA PONNYKLUBB 2017 

 (230kr/kalenderår) tillkommer för alla födda 2010 och tidigare.  
 
 
På Solängens ridskola ska alltid en vuxen följa med eleven till stallet och lektionen. Det är 
endast TR-elever som går vår studiecirkel som får vara ensamma i stallet under våra 
öppettider! 

mailto:elin@solangensridskola.se


SPK ska verka för att, i 
samarbete med Solängens 
Ridskola främja ridsporten för 
barn. Verksamheten ska ge 
möjlighet för barn att i tidig ålder 
få kontakt med hästar och på ett 
lekfullt, åldersanpassat sätt lära 
sig hästhantering och ridning.   

Genom SPK:s fokus på 
kamratskap främjar vi aktiviteter 
utöver ridskolans lektioner. 
Detta för att stärka 
sammanhållningen och erbjuda 
barn och ungdomar en 
meningsfull fritidssysselsättning.  
Exempelvis anordna klubbkvällar 
för barn, klubbtävlingar, 
gemensamma utflykter, 
temadagar och diverse 
utbildningar för vuxna och barn.  

SPK ska främja hästkunskapen 
för barn på ett innovativt och 
åldersanpassat sätt. SPK vill 
också ge medlemmar möjlighet 
att delta i en öppen 
föreningsverksamhet där alla 
trivs och känner sig välkomna 
oavsett ålder.  

 

VERKSAMHETSIDÉ 

 
 

 

 
   OM  
 
 
SPK är en ideell förening skapad av föräldrar till barn i 
ridskolan. Vi vill, tillsammans med Solängens ridskola främja 
gemenskap och sammanhållning samt jobba för att man ska få 
vara den man är, bli sedd och respekterad utan undantag.  
Det är bara föreningar som kan söka bidrag och stöd från 
kommunen, Ridsportförbundet (SvRF) och ta del av SISUs 
utbildningsprogram och mycket annat. Så genom att leva i 
starkt samarbete med Solängens RS kan alla elever få ta del av 
så mycket mer av vad hela ridsporten har att erbjuda.  
Som medlem får man även en central tidning som heter Häst 
och Ryttare samt en speciellt framtagen försäkring som alla 
medlemmar till klubbar anslutna till SvRF får.  
 
SPK är alltså en ideell förening och styrelsen består av föräldrar 
som har barn i ridskolan. Vi samarbetar med Solängens ridskola 
på det sätt att vi hyr in oss på anläggningen samt använder oss 
av Solängens ridskolas personal och hästar vilket det har 
upprättats avtal om.  
  
Alla elever på Solängens ridskola som fyller 7 år under året 
ska vara medlemmar i SPK!  
Är man yngre än 7 år så bli gärna medlemmar ändå och stöd en 
ideell förening och ta del av alla de roliga aktiviteterna klubben 
har att erbjuda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vill du vara med och hjälpa till  
i föreningen hör av dig till:  
info@storvretaponnyklubb.se 
 
 
 

MEDLEM 2017 (gäller kalenderår) 
 
Betala in 230:- till SPK:s BG 577-6281 Ange namn och efternamn. 
Maila medlemmens namn och tiosiffriga personnummer till: 
info@storvretaponnyklubb.se 

Våra tre ledord är Säkerhet, Pedagogik och Kamratskap 
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