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                         Så underbart det är att ha ett ridhus!     
                      Det känns som om de nya rutinerna börjar 

sitta och jag är väldigt imponerad av våra ponnyer som 
bara anpassat sig till den nya miljön. 
    Här är allt som händer på ridskolan just nu: 
 
PERSONAL 
Som ni har kunnat läsa om i tidigare utskick detta år så 
har vi satsat på en pedagogisk utvecklare, Eva-Lena, 
som ska hjälpa oss att bli ännu bättre med bl.a. 
didaktiska planeringar, kunskapssyn, barnsyn m.m.  

Vi ligger redan långt före många andra ridskolor men vi 
vill utmana oss själva i att bli ännu bättre.  
Vi tog även steget till att anställa Therese som 
instruktör med hästansvar för att hålla och utveckla 
kvalité och välmående på våra ponnyer.  

 
PÅSKLOV och SOMMARLOV 
Påsklovet v 16 har vi bl.a. dagridläger och en påskbingo-

ritt dagtid – se nästa sida. 
Sommarens ridläger presenteras i stapeln här intill. 
Anmälningsblanketter finner ni på solängensridskola.se 
eller i stallet. Tipsa gärna era vänner om våra Prova på! 
 
SÖNDAGSAKTIVITETER 
Vissa söndagar kommer vi att anordna roliga uteritter. 

Mer info på vår hemsida.  
 
HÄSTAR 

Vi har nyligen köpt in en ny ponny, Emil. Han kommer 
snart börja prova att gå med på lektioner.  

I övrigt har vi en stabil grupp ponnyer.  
 
VAD HÄNDER I KLUBBEN? 
Storvreta Ponnyklubb (SPK) har haft årsmöte och ny 
styrelse är vald – detsamma gäller Ungdomssektions-
styrelsen (USs) som även är på hugget och planerar 
massor med aktiviteter. Håll utkik i stallet! 
Stallkompisdagarna fortsätter på lördagar 13.00-16.00.  
Vi söker projektpengar för att utveckla käpphäst-
intresset och göra plats för det. 
 
KOMMANDE KLUBBTÄVLINGAR 
Klubbmästerskap i dressyr 31/3 (anmälan är öppen), 
hoppning 26/5 och 16/6. 
 

    
 

 

 
SOMMARRIDLÄGER  

 

VECKA 24  
 

ONSDAG-FREDAG 12–14/6  
Pannkakslägret, från 6 år.  

Kl. 08.30-15.30  

 

VECKA 25  
 

MÅNDAG-TORSDAG 17–20/6  
Galoppgruppsläger, från 7 år.  

Kl. 08.30-15.30  
 

TISDAG-ONSDAG 18–19/6  
Boka din egen hopplektion,  

1h mellan kl. 09.00-12.00  

 

VECKA 26  
 

MÅNDAG-TORSDAG 24–27/6  
Sommarkollo, övernattningsläger, 

8-12 år. Från må 24/6 kl. 08.30 till 

to 27/6 kl. 13.00  
 

TORSDAG-FREDAG 27–28/6  
Sommarskoj, från 5 år.  

Kl. 08.30 till 14.00  
 

TORSDAG-FREDAG 27–28/6  
Prova på för nybörjare, 3-6 år.  

Kl. 18.00-19.30  
 

TORSDAG-FREDAG 27–28/6  
Boka din egen dressyrlektion,  

1h kvällstid  
 

LÖRDAG-SÖNDAG 29–30/6  
Det stora sommaräventyret, 

äventyrsritt, från 4 år. 

Kl. 10.00-12.00  

 

VECKA 27  
 

MÅNDAG-FREDAG 1–5/7  
Sommarkollo, övernattningsläger, 

12-17 år. Från må 1/7 kl. 08.30 till 

fr 5/7 kl. 15.00.  
 

MÅNDAG-TISDAG 1–2/7  
Kvällsläger med My Little Pony, 

från 3 år. Kl. 16.30-19.00  
 

ONSDAG 3/7  
Sagorundan, uteritt med tipsrunda, 

från 3 år. Kl. 17.00-19.00  
 

TORSDAG-FREDAG 4–5/7  
Prova på för nybörjare, 5-10 år.  

Kl. 18.00-19.30 



 
 

 
 

KLUBBTÄVLING 31/3               

KLASS 1 – Bamses dunderbana 

KLASS 2-4 – Dressyrprogram för 

galoppgruppselever på olika nivåer. 

PÅSKLOVSAKTIVITETER v.16     

PÅSKLÄGER – 6-10 år 

PÅSKBINGORITT – från 3 år 

EXTRA AKTIVITETER 
SÖNDAGAR VT-19  
 

PROVA PÅ, 5-KAMP, BAMSE-

BINGO, SAGO- OCH TRAVSTIGEN 


