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Hej! 
 

Nu har snart halva terminen gått och  

vi har verkligen bjudits på omväxlande  

väder! Men ponnyerna är friska och  

glada och vi i personalen tycker att det  

är superkul att vara igång! 

 

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 därmed blir man 

säkrare runt hanteringen och stallrutinerna. 

 

R.I.P. FOXEN 
Den 12/4 klappade vi en sista gång på en 

fantastisk häst och ledde iväg han till att möta de 

evigt gröna ängarna. Fina, fina Foxen finns nu ej 

mer och vi tackar han för allt! ❤ 
 

ÅTERANMÄLAN HT-17 
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   
 

21 maj   HOPPTÄVLING 

Klasser från nyb. och uppåt 

Mer information finns på vår 

hemsida. Anmälan öppnar 24/4 och 

det är först till kvarn som gäller. 

 

11 juni  DRESSYRTÄVLING med KM samt 

                SKRUTTENBANAN 

           Mer info kommer.  
 

       

 
 

      Nytt från SPK 

 

STYRELSEN 2017 

Ordförande: Catrin Wiberg 

Kassör: Linda Oberholzer  

Ledamöter:  

Anna Wahlström 

Cecilia Eich 

Anette Perolari 

Suppleanter:  

Malin Blom 

Linda Birkelund 

Sofie Karlsson 

Åsa Hedlund 

Ständigt adjungerade:  

Anita Rosberg och  

Elin Öhman 

 

UNGDOMSSEKTIONEN  

Ordförande: Emma Blom 

Vice ordförande: Tina Rosberg 

Kassör: Julia Hedlund 

I styrelsen sitter även ett tiotal 

duktiga tjejer som mer än gärna vill 

göra roliga aktiviteter för er SPK:are!  

 

AKTIVITETER 

”Stallet&jag” 

 – för Tr-elever 

 

”Häst&stallvett” 

 – för Galoppgruppselever 

 

Utbildning för US under 2017 för att 

få igång deras arbete mer  

Tävlingar 21/5 och 11/6 

Medlemskväll 27-28/5 

Stalldag 1/5 för alla som vill vara i 

stallet.  

 

Håll koll på hemsidan, i stallet och 

på instagram så är du alltid 

uppdaterad! 

 

GRILLSÅSFÖRSÄLJNING 

För att få in mer pengar i 

klubbkassan behövs din hjälp!  

Köp gärna en förpackning goda 

grillsåser till sommarens grillsäsong! 

Lista finns i stallet. 



 

 
 
 

 
 

 

SOMMARRIDLÄGER 
V 26 – 27  

2017 
 
 

VECKA 26 
 
SKRUTTENS SOMMARSKOLA 

Mån-Ons 
Från 5år som ridit 1-4 terminer. 
Häng med Skrutten på 3 
superroliga dagar där vi rider 
1pass/dag, leker och umgås med 
hästarna. Förälder får vara med 
men inget krav.  
Pris: 900 kr (medtag mellis) 
3 platser kvar 
 
 

PIRATOSKARS LÄGER  
Måndag-tisdag. Vår egna 
pirathäst Oskar och hans 
piratkompisar ordnar ett 
spännande kvällsläger i sommar. 
pris: 600kr 
 

 
DRESSYRKURS 2 dagar m 

middag Dessa 2 kvällar har du 
chansen att lära dej lite mer om 
ridningens konst tillsammans 
med Elin. Vi fokuserar på 
programridning och hur 
domaren dömer. Samtalar, tittar, 
tränar och övar. På kvällarna 
äter vi gemensam middag. 
Pris: 1000kr/ 800kr egen häst 
 
 

HOPPLÄGER MED 2  
    ÖVERNATTNINGAR 

Torsdag-lördag. Elever i 
galoppgrupp som är 8 år eller 
äldre. Ett hopp- inspirerande 
läger med övernattning i vår fina 
klubblokal om man vill. 2 
ridpass/dag.  
Pris: 2600 kr all incl. 
Vill man inte sova kvar är det 
helt OK.  

Poolparty, 5-kamp och en massa annat 
kul med oss på SOLÄNG! 

4 platser kvar 

SOMMARRIDLÄGER 
V 24 – 25  

2017 
 

VECKA 24 
 

TEST med HÄST Måndag-
fredag. Nyfiken på ridsportens 
otroliga bredd? På detta läger 
fördjupar vi oss i en gren varje 
dag. Vi pratar, tittar, provar och 
övar. Ridsport är så mycket mer 
än bara hoppning och dressyr! 
Gymkhana, hästagillity, kadrilj, 
utställning med häst, voltige, 
hästfotboll och mycket annat. 
Varje dag rider vi minst en 
timme så att vi hinner att öva 
ordentligt!  
Pris: 2500 kr (medtag lunch må-to) 

3 lediga platser 
 
 
 

 

VECKA 25 
 

PANNKAKSLÄGRET 
Måndag-torsdag. Ett roligt och 
varierande läger för elever från 
6 år som vill rida och vara i 
stallet utan förälder. Sista dagen 
har vi en häftig pannkaks-buffé! 
Pris: 2000 kr (medtag lunch må-
on) 

 1 ledig plats 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

SOMMARRIDLÄGER 
V 32-33   

2017 
 
 

VECKA 32 
 
STALLFRITIDS 
mån-fre 
 
HÄNG I STALLET EN VECKA 
OCH LEK MED OSS! 

På stallfritids kommer vi att pyssla, 
leka, lära oss om hästarnas behov, 
språk och uttryck. Dagarna blir 
aldrig tråkiga ihop med oss och alla 
ponnyer!  
En av dagarna rider vi ut. 
Pris: 600kr 
     
 
VECKA 33 
 
HOPP- och DRESSYRKURS 
mån-tors 
Fullt!! 
 
 

 
 

 
 

 

SOMMARRIDLÄGER 
V 27 
2017 

 
 

VECKA 27 
 

1v SOMMARKOLLO i STALLET 

Fullt!  
 
 

PROVA PÅ för nybörjare 
Tisdag-onsdag. Nyfikna 
nybörjare som vill prova på. 3-8 
år.  
Pris: 550kr 
 
 
KVÄLLSUTERITT  
Torsdag 
VAD KAN VARA MYSIGARE 
ÄN EN KVÄLLSUTERITT?!  
En långtur i skogen en 
sommarkväll. Skritt och trav, 
stock och sten. Från 4 år. 
Pris: 350kr 

Hoppas att vi får träffa Just Dej 

i sommar!!  

Anmälningsblankett hittar du 

på hemsidan eller i stallet.  

VÄLKOMNA! 

 


