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Hej!
Nu har halva terminen gått och jag
kan konstatera att det regnat mer än
på länge. Allt är blött men humöret
är gott!
VIKTIGT att ni läser om ÅTERANMÄLAN
här bredvid!

HÖSTLOVET 2017 v 44
Ett lov med dressyrkurs, stallfritids,
skötardag och Pippi-ritt.
Läs mer på hemsidan.

EXTRA KURSER
”Stallet & jag” samt ”Häst- & stallvett”
”Stallet och jag” riktar sig till våra TR-elever och
har som mål att främja ökad hästkunskap samt
bidra till en ökad klubbkänsla och att vara en bra
stallkompis. De TR-elever som kommer på minst
2 av dessa träffar får vara själva i stallet utan
vuxet sällskap under våra öppettider. Då har man
en grön väst på sig så att vi i personalen vet. 4-6
träffar/termin.
”Häst- och stallvett” riktar sig till
galoppgruppselever från 7år. 2 träffar/termin. En
i hästkunskap den 4/11 och en med fokus
gemenskap, samarbete, vi-känsla den 19/11.
Anmälan krävs då vi annars kan bli väldigt
många. Kostnadsfri kurs!
Maila till info@storvretaponnyklubb.se. Max
30st. OBS! Ny anmälan för denna termin
krävs!

GÄSTTRÄNINGAR
Den 15/10 för Sara Cederberg = fullt.
Den 12/11 för Rebecca Taxén.

STALLKOMPISDAGAR (lördagar 12-16)
ALLA elever som går i galoppgrupp och som var
med på skötarträffen är välkomna på dessa
dagar. Ni behöver ingen vuxen med er utan ni
träffar personal och US i stallet. Läs mer på
hemsidan.

MÄSTARE 2017
DM-Hoppning: Felizia Wahlström – Pontiac
KM-Dressyr: Vanessa Perolari – Memo
KM-Hoppning: Matilda Ekman – Melker

ÅTERANMÄLAN

VT-18

Under vecka 41 kommer vi att
börja skicka ut information om
återanmälan till VT-18. Då
börjar även arbetet med
ridtidsbyten och nya grupper.
Meddela gärna nu om du ej vill
ha din plats i vår!
http://www.solangensridskola.
se/download/ateranmalan_vt1
8.pdf

VI PÅMINNER OM …
att AVBOKA er ridlektion till
0700-01 16 98 om ni vet att
ni ska vara borta. Senast kl.
19.00 dagen innan ska man
avboka för att få rida igen. För
att systemet ska fungera så
behöver ni avboka annars
finns det inga tider att rida
igen på.
Läs mer här:
http://www.solangensridskola.
se/igenridning.html

VINTERN

2017-18

Mellan vecka 50-8 har vi
vinteruppehåll från den vanliga
ridskoleridningen. Istället
anordnar vi roliga kurser för
alla olika nivåer. Ta chansen
att ta något RIDMÄRKE.
TR-eleverna får möjlighet att
hyra häst i vinter.
Privatlektioner går jättebra att
boka. Köp ett häfte och få
paketpris.
Mer info kommer.

