NYHETSBREV
SOLÄNGENS RIDSKOLA

sommar/höst 2015

Hej!
Nu är vi verkligen i full gång och de
flesta har även kommit tillbaka från
semestrar. Ridskolan har åter fyllts med
förväntansfulla och glada barn. Vi i
personalen känner oss stolta och blir
så varma om hjärtat när stallbacken
sjuder av liv och rörelse.
Denna termin har vi startat upp fyra nya grupper
som fyllts upp av elever som vill prova på
ridning. Därför skriver vi lite extra om säkerheten
i detta brev.
Vi hoppas att alla nya och gamla elever känner
sig varmt välkomna till HT15!

VIKTIGT för SÄKERHETEN
Vi månar om att erat besök hos oss ska bli så säkert
som möjligt. Tänk alltid att du stiger in i hästarnas
värld. De är levande varelser som dessutom är födda
att vara flyktdjur.
Hjälm och skor med klack är ett måste! Uppsatt hår,
inga hängande snören eller dylikt som kan fastna.
Hundar och barnvagnar får vara vid läktarområdet om
de inte stör lektionerna.
KÖR försiktigt på vägen
GÅ försiktigt på läktaren
LYSSNA på de som jobbar
Och du….ta en mobilfri stund 

OM HJÄLMAR och VÄSTAR
Att skydda sitt barn är självklart. Tänk på detta:
En hjälm ska passa barnets huvud så att den sitter på
huvudet. Hakbandet ska inte vara för löst. En hjälm
som är äldre än 5år skyddar inte tillräckligt. En hjälm
som tappats i golvet kan ha sprickor inuti. Köp inte en
begagnad hjälm!
Säkerhetsvästar är att rekommendera framför allt när
barnet börjar rida utan ledare. I våra hopp- och
träningsgrupper är det obligatoriskt. På våra
hopptävlingar är det ett krav att bära väst om man vill
rida utan ledare.
En väst måste passa! Det går inte att köpa en ”att
växa i”. På konsumentverkets sida kan du läsa mer om
skyddsutrustning.

PARKERING och RÖKFRI ANLÄGGNING
Vi påminner er alla om att parkera tätt och att inte
parkera mot ridbanan. Det finns platser mot hagarna
samt mot läktarens långsida.
Solängens anläggning tar nu steget och blir en RÖKFRI
anläggning.

Våra ledord:
LEK, SÄKERHET, PEDAGOGIK

NYHETSBREV-SPK
STORVRETA PONNYKLUBB

sommar/höst 2015

27/9 HOPPTÄVLING
Anmälan öppnar 31/8. Du anmäler dej genom att maila till
anmalan@storvretaponnyklubb.se och ange namn,
3önskehästar samt din vanliga ridtid. Anmälan är bindande!

Klass 1: bommar med enkla vägar
Rosett till alla. Man får ha ledare. Passar nya ryttare och de
allra minsta.
Klass 2: Hoppning 20-30cm i trav. Passar de som styr i
trav utan ledare.
Rosett till alla.
Klass 3: Hoppning 40cm med stilbedömning. Rosett till
alla. Hederspris till de främst placerade.
Passar de som går i galoppgrupp
Klass 4: Hoppning 50-60cm med grundomgång och
omhoppning på tid. Rosett och hederspris till de främst
placerade. Max 15starter i denna klass.
Max 70starter under dagen. Start från kl. 10.00
Startavgift 150kr/start medlem i SPK
200kr/start icke medlem

11/10

DRESSYRTÄVLING

Anmälan öppnar 10/9. Du anmäler dej genom att maila till
anmalan@storvretaponnyklubb.se och ange namn,
3önskehästar samt din vanliga ridtid.
Klass 1D: Skritt och travbana med enkla, markerade
ridvägar. Vuxen får vara med inne på banan/leda. Rosett
till alla.
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LE-LDmarke/marke1.html
Klass 2D: Program med galopp. Enklare domarbedömning.
Rosett till alla.
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LE-LDmarke/marke2.html
Klass 3D: Lätt C:1. Rosett och hederspris till de främst
placerade.
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LCLA/LC1_2015.html
Max 40starter under dagen
Startavgift 150kr/start
200kr/start icke medlem

SPK behöver din hjälp på tävlingarna.
Funktionärslistor kommer sättas upp i stallet. Tänk på
att SPK är en ideell förening så ideella krafter behövs!
ANMÄL DEJ TILL MAILUTSKICK FRÅN SPK
Malia till info@storvretaponnyklubb.se och anmäl dej för att
få alla klubbaktiviteter mailade. Så du inte missar nåt kul 

AKTIVITETER av
SPK ht-15
KICK OFF 6/9
klockan 12.00-14.00
Lek och ha kul med SPK. För
medlemmar. Info och
anmälningslista hittar du i
stallet.
HOPPTÄVLING 27/9
DRESSYRTÄVLING 11/10
STOCKHOLM HORSE SHOW
Biljett och buss ingår i priset.
Rabatterat till medlemmar!
Info och anmälning hittar du
vid läktaren i en pärm.
KLUBBKLÄDER
SPK har tagit fram en
kollektion klubbkläder som
kommer finnas i stallet för
prov samt beställning inom
kort
FÖRETAGARE – SE HIT!
Vi har garanterat massa
föräldrar med egna företag
och eller bra kontakter.
Hjälp SPK att fixa roliga saker
och aktiviteter för Era barn!
Sponsra med nån liten grej till
våra tävlingar, sätt din logga
på klubbkläderna, sponsra
med tex fika eller
kaffemaskinhyrning på
klubbträffar, clinics, tävlingar
mm.
Kontakta SPK om du kan
hjälpa till!
info@storvretaponnyklubb.se

ATT BLI MEDLEM:
Medlemsskapet gäller per
kalenderår
Avgift för 2015 är
230kr/medlem
BG 577-6281
Ange namn, personnr och
mailadress.
Tillsammans blir det roligare!

