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              Här kommer höstens första nyhetsbrev och   
                det första någonsin från SPK, som numera 
driver ridskolan. Alla instruktörer och ungdomsledare 
är nu anställda av föreningen, och hästarna och 
anläggningen hyrs från Solängen. 
 
Föreningens vision är ”Pedagogisk ridundervisning från 
sagans värld till tävlingsbanan.” 
 
Styrelsen har vid olika tillfällen stått i stallet för att 
dels sälja klubbhäftet men framförallt för att prata med 
er elever. Vad vill ni ha för aktiviteter? Vad vill ni att 
klubben ska satsa på osv. Ta kontakt med oss – vi vill 
ha era åsikter för att utveckla ridskolan och klubben! 
 

Än så länge så använder vi www.solangensridskola.se  
men framför allt Instagram @storvreta_ponnyklubb – 
följ oss där så missar du inget! 
 
 

STÖD KLUBBEN 

Köp ett klubbhäfte med massa olika rabattkuponger. 
Bara säg till oss som jobbar så fixar vi ett åt er och du 
kan swisha på plats. 180kr. 
 

PERSONAL och HÄSTAR 
Under hösten jobbar Therese, Anna, Lotta, Tina och 
Elin med lektioner. Vi har våra ungdomsledare Agnes, 
Julia, Emily, Olivia, Emma och Alice till vår hjälp.  

 
Tina och Julia har nu genomgått ULK och förberedande 

ridledarutbildning via distriktet.  
I höst går fyra nya ULK.  
 
Eva-Lena som är anställd som pedagogisk utvecklare 
kommer att fokusera på skogen, olika 
ridlektionsteman samt skuggning av instruktörerna för 
att hjälpa dom bli ännu bättre.  
Tova jobbar i stallet och gör ett fantastiskt jobb.  
Therese jobbar även som ansvarig för hästarna och 
deras utbildning.  
 
Vi har våra fantastiska ponnyer till hjälp och tänkte 
presentera dem här nedan. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

AKTIVITETER med US 
Under hösten anordnar vår duktiga 

ungdomssektion en massa roliga 

aktiviteter: 

  

20/9 Fredagsmys med lekar 

12/10 Käpphäst-hopptävling 

27/10 Höstlovshäng i stallet  

 

Läs mer på anslagstavlan i stallet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI PÅMINNER OM … 

att AVBOKA er ridlektion till  

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/ige

nridning.html 

http://www.solangensridskola.se/
http://www.solangensridskola.se/igenridning.html
http://www.solangensridskola.se/igenridning.html


 

KOMMANDE AKTIVITETER 
 

FIXARDAG 5/10 kl. 12.30-ca 17.00 

Vi hoppas att många kommer och hjälper till! 
 

KLUBBHOPPNING 6/10 – anmälan är öppen! 

Riktar sig till nybörjare upp till G3-nivå. 
 

SÖNDAGSAKTIVITETER – ojämn söndag 9.30-10.30 

För 3-6-åringar oavsett ridvana eller ej. 
 

KLUBBHOPPNING med KM 20/10 

Finns klasser från 20cm och uppåt. 
 

HÖSTLOVET v.44 
Mån-tis – TR-läger med övernattning för de som vill 
Ons – Käpphäst-meeting 
Tor-fre – Hästfritids med ridning  

Fre-lör – Dressyrkurs för Traudi Björling, B-tränare i dressyr. 
Öppen att komma och titta på. 
 
STUDIECIRKLAR i nov och dec 

Lär dej mer om hästkunskap. Läs mer info i stallet. 
 
STALLKOMPISDAGAR  
Det är superroligt att så många vill vara i stallet på våra  
stallkompisdagar! 
 
Vi har utökat det med varje lördag kl. 13.00-16.00, ojämn  
söndag kl. 09.00-11.00 och ojämn tisdag kl. 17.30-20.30. 

 
ALLA som går i galoppgrupp är varmt välkomna att hänga  

med oss i stallet och pyssla, putsa, leka m.m. Leds av vår  
ungdomssektion.   
 
 

     
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

STALLVÄRDAR 

Vi har i höst startat ett projekt med    

stallvärdar. Just nu har vi stallvärdar 

på plats på: 

 

  Jämn tisdag – Hanna och Emma 

  Ojämn onsdag – Jennifer och Lova 

  Jämn fredag – Maja, Astrid och Lily 

 

Ni känner igen dem på att de har 

gröna västar på sig. Fråga dem gärna 

om hjälp. 

 

  Vill du bli stallvärd så kontakta oss!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Våra underbara kollegor – hästarna 

PRESENTATION AV VÅRA MINSTA PONNYER 

 
NISSE – Är den allra minsta ponnyn och har varit med sen starten. 
Snällare ponny får man leta efter! 

 
OSKAR – Våran pirathäst som bara har ett öga. Han är bombsäker på 
lektion men vissa barn tycker att han ser läskig ut, vilket är synd! 
 
FREJ – Liten och prickig med fart under hovarna.  
 

ZEVS – Liten svart ponny som gärna hoppar och galopperar. 
 
WISE – Lugn och stabil herre. 
 
FELIX – Har varit en liten buse i sina tidigare år men alltid supersnäll! 
 
JOURI – Har eksem och är väldigt utsatt för kli på hösten. Glad och 
pigg ponny. 
 
DUNDER – En av våra äldsta ponnyer som är en riktig klippa. 

 
SIMON – Supersnäll ponny som byter färg sommar och vinter vilket är 
lite roligt. 
 

HULKEN – Ser ut som en stor björn men är from som ett lamm. 

 
PONTIAC – Hade svårt att stå still i början men är nu stabil men 
samtidigt pigg och glad. 
 

TOBBE – En underbar ponny som alltid gör sitt bästa. Släkt med 
islandshästen då han ofta går i passgång.  
 
ZIGGE – Vår gula ponny som kom till oss av en slump från samma 
uppfödare som Nisse. Galet snäll! 
 
BLUE – Lite busigare och piggare och går än så länge bara i duktigare 
grupper.  

 
ARVAK – En ponny som vill jobba och ofta är lite otålig. Rolig och 
personlig! 
 
MINTON – Ridskoleponny på halvtid och utöver det privatponny där 

han tävlas med fina resultat i hoppning.  
 
ESPE – Är fortfarande ung och går lite lätt i verksamheten. Tävlas i 
hoppning och dressyr.  
 
PRICKEN – Underbar personlighet som inte lämnar någon obemärkt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


