
NYHETSBREV  
SOLÄNGENS RIDSKOLA        vår/sommar 2015 

 
 
Hej!  

Första veckorna är genomförda och  

vi kan konstatera att ponnyerna är  

överlyckliga över att få vara igång igen. 

 

En massa roliga aktiviteter är planerade  

och jag hoppas att ni vill vara med!  

Påsklovet bjuder på flera olika läger för er  

som vill vara i stallet utan föräldrar. Samt  

vår populära påskäggsskattjakt ute i skogen! 

 

Vi har även planerat sommaren så jag hoppas att 

ni vill följa med på sommarens roligaste 

upplevelse! Här intill finner ni kortfattad 

information om lovens lägeraktiviteter. Vill ni läsa 

mer så titta in på www.solängensridskola.se 

 
 

PÅSKLOVET – sista chansen att anmäla 
 

Påsklovet är vecka 14 och då har vi extra 

dagaktiviteter. Kom ihåg att det är ridning som 

vanligt på kvällarna, även röda dagar. Sista dag 

för anmälan är 20/3.  

 

 

SAMARBETET MED Storvreta Ponnyklubb 
 

Vi har kommit en bit i vårt samarbete med SPK. 

De kommer, som vi informerat om tidigare att 

hålla i en del tävlingar och avsuttna aktiviteter i 

år. Vill du stödja klubben eller vara med på 

någon aktivitet som klubben anordnar så bör du 

snarast betala in medlemsavgiften. 

Medlemskap för 2015 är 230kr/medlem och 
betalas in till SPK:s BG 577-6281.  
Ange namn, personnr och mailadress. 
Varför en klubb undrar ni nog? Kort svarat för att 

öka gemenskapen och kunna genomföra fler 

aktiviteter för era barn. 

Tillsammans blir det roligare!  
 

 
PARKERING 
 

Vi påminner er alla om att parkera tätt och att 

inte parkera mot ridbanan. Det finns platser mot 

hagarna samt mot läktarens långsida.  
 

 
 

      PÅSKLOVET  

     Vecka 14 

 
 

30-31 mars 
 

Heldagsläger 
Kl. 8.00-15.00 
 
Från 6 år som vill och vågar rida 
utan ledare. Vi delar 
ridgrupperna vid behov så att 
alla ska kunna vara med. Tre 
ridpass under dessa 2 dagar. 
Hoppning, dressyr och uteritt. 
Teori, stallpyssel och en 
påskorientering! 
TÅRTKALAS sista dagen! 
 
Pris: 950 kr (medtag lunch) 
 

1-2 april 
 

Hoppläger 

Kl. 8.30-15.00 
 
Ett ridpass/dag med 
hoppinriktning. Även teorin är 
hoppinriktad.  
 
Pris: 950 kr (medtag lunch) 
 
 

5-6 april 
 

Träningsläger 
Sön kl. 15-17.00 
Mån kl. 12.30-14.30 

 
En timmes ordentlig träning i 
dressyr ena dagen och hoppning 
andra dagen.  
 
Pris: 500 kr 
 
 
 

6 april 
 

Äggskattjakten  
Kl. 10.00-12.00 
 
Med hjälp av en karta letar ni er 
fram i skogen, svarar på frågor 
och försöker komma på 
påskharens listiga lösenord. Rätt 
lösenord kommer att öppna 
påskkistan där påskharen gömt 
allt påskgodis. Ni är väl med?! 
Från 3 år och uppåt. 
 
Pris: 400 kr 

 
                                                     

Glad Påsk! 

 
 

 
 



Väl mött! Hälsningar Elin och ponnyerna 

 

 

RIDSKOLETÄVLINGAR  (Klubbaktivitet) 

– OBS! Nytt datum! 
 
10/5 Hopptävling 3 klasser 
Datumet är ändrat till 10/5 då det förra krockade 
med en långledighetshelg.  

 
Klass 1: 30cm hinder och bommar  
Rosett till alla. Man ska kunna rida utan ledare 

på lektion.  
 

Klass 2: Hoppning 40cm Clear round (rosett 
till felfri runda) 
Från galoppgrupp och uppåt 
 
Klass 3: Hoppning 50-60cm med 

stilbedömning. Hederspris till alla. Rosett till 1-

3placerade.  
Från termin 9 och uppåt. Man ska kunna hoppa 
i galopp enstaka hinder.  

 
Max 70starter under dagen 
Startavgift 150kr/start 

 
7/6     Börja-tävla-tävling 

 
Klass 1A: Skritt och travbana med enkla, 
markerade ridvägar. Vuxen får vara med inne 
på banan.  

Rosett till alla. 
 

Klass 2B: Momentbana med roliga inslag som 
att plinga i klocka, plocka ärtpåsar, styra mm. 

Vuxen är med på banan. Rosett till alla.  
 
Klass 3B: Maskeradtävling. Anmäl er 2&2, klä 

ut er och rid vår bombana. Extra fina priser till 
de bäst utklädda.   

 
Max 40starter under dagen 
Startavgift 150kr/start 

 
Anmälan kommer öppna 10/4 resp. 7/5. 

 
 

SOMMARLOVET 
 

Snart är det äntligen sommar! Du kommer väl på 

något av våra läger? 

Sommarlovslägren hittar du kort om här bredvid. 

Prospekt kommer snart på hemsidan och i stallet.  

SOMMARRIDLÄGER 
2015 

 
VECKA 26 
PANNKAKSLÄGRET 
Heldagsläger Må-fr 
Kl. 8.30-16.00 
Från 6 år som vill och vågar 
styra i skritt och lite trav utan 

ledare. 2 ridpass/dag. 
Uppvisning och pannkaksbuffé 
sista dagen.  
Pris: 2500 kr (medtag lunch må-to) 
 
 
 

VECKA 27 

Sommarskoj med Häst 

Må-On kl. 9.00-12.30 

Från 5år som ridit 1-4 terminer. 
Förälder får vara med men 
inget krav.  
Pris: 900 kr (medtag mellis) 
 
 
 

VECKA 27 

HOPPLÄGER  
Må-On kl. 13.30-17.00 

Från 7år som kan galoppera 
utan ledare. 
Banhoppningsavslutning. 
Pris: 1000 kr (medtag mellis) 
 

VECKA 27 

GALOPPLÄGER m långritt 

To-fr kl. 8.00-15.30 
Från 7år som kan galoppera 
utan ledare. Långritt med fika i 

skogen. 
Pris: 1100 kr (medtag lunch) 
 
 

VECKA 27 

PIRATLÄGRET  
To-Fr kl. 16.30-18.00 

Från 3-6år som ridit minst 0.5 
terminer. Dag ett på banan och 
dag två piratäventyr i skogen. 
Hittar vi den gömda piratskatten…?  
Vuxen ledare ska vara med. 
Pris: 600 kr  

 
 

VECKA 28 
ÖVERNATTNINGSLÄGER 

Må-On  
Elever som kan rida själva och 
som vill uppleva tre fantastiska 
stallivsdagar. Ridning i delad 
grupp om 5-7 st/grupp. 
Pris: 2600 kr 

All mat och fika mm ingår. 
Deltagarna går ihop och fixar 
med eget boende. 


