
NYHETSBREV  
SOLÄNGENS RIDSKOLA        vår/sommar 2017 

 
 

Hej! 
 

Sommartider!! Och en massa  

avslutningar, sommarfester och  

presentfixande som man ska hålla  

rätt på. Här på ridskolan längtar vi till  

ridlägren och jag tror att hästarna  

längtar till att beta gräs. Vi brukar dock  

vänta till efter midsommar då gräset blommat ut 

lite mer. Detta är terminens sista nyhetsbrev så 

jag önskar er trevlig läsning. 

 

 
NY PERSONAL 
Tyvärr har Sara bestämt sig för att sluta hos oss 

för att söka nya utmaningar i livet. Vi är otroligt 

glada för allt som Sara bidragit med under dessa 

3 år och önskar henne stort lycka till! Vi hoppas 

kunna locka ut henne till oss och ha en 

gästträning framöver 😊 

Sofia har kommit in på en utbildning så hon 

kommer flytta söder ut. Blir spännande att känna 

en signalmatros i framtiden😊  

Kvar är jag och Anna. Vi har nyanställt Malin 

Frisell som har erfarenheter från nationell dressyr 

på ponny och jobbat i stall och på förskolor. Hon 

har även jobbat hos oss under våren med 

ridutbildning av våra ponnyer.  

Vi välkomnar Malin och även Charlotta till 

Solängen i höst! Charlotta har jobbat på ridskola 

tidigare och är även lärare.  

Vår duktiga praktikant Tova kommer få en 

anställning hos oss i höst och jobba i stallet.  

 

 

PLATSER KVAR PÅ RIDLÄGER 
Det finns plats kvar på Skruttens Sommarskola, 

Kvällsuteritten och det nyinsatta TR-lägret v 26.  

  

 

SPÄNNANDE HÖST 
Vi blir med getter! 4st killingar flyttar till 

Solängen. Ska bli jätteroligt att få lära känna 

dom! 

Vi har köpt Molly så hon blir kvar hos oss. 

Vi kommer i höst jobba mycket med 

SKÖTARsystemet och utveckla det, samt starta 

upp stallkompisdagar så att fler får möjlighet att 

vara i stallet utan förälder.  

Vi ser fram emot en hösttermin ihop med er! 

       

 
 

      SPK-nytt 

 

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 

fortsätter i höst. Clinic, 

kostföreläsning och massa annat 

roligt! 

 

”Häst&stallvett” 

 – för Galoppgruppselever 

har startat upp nyligen. Fortsätter i 

höst med 2 träffar. 

 

GRÖNAN: 

20/8 kan man åka med SPK till 

Gröna Lund. Mer info kommer. 

 

TÄVLINGAR: 

3/9  

8/10 KM hoppning 

 

 

 

 


