
NYHETSBREV  
SOLÄNGENS RIDSKOLA        vår/sommar 2016 

 
 
Hej!  

Första veckan är genomförd och  

vi kan konstatera att ponnyerna är  

överlyckliga över att få vara igång igen. 

 

En massa roliga aktiviteter är planerade  

och vi hoppas att ni vill vara med!  

Påsklovet bjuder på flera olika dag- 

aktiviteter samt vår populära påskäggsjakt  

ute i skogen! 

 

Vi har även planerat sommaren och vi hoppas att 

ni vill uppleva sommarens roligaste veckor med 

oss! På nästa sida finner ni kortfattad information 

om sommarens lägeraktiviteter. Prospekt 

kommer inom kort.  

 
 

PÅSKLOVET – sista chansen att anmäla 
 

Påsklovet är vecka 13 och då har vi extra 

dagaktiviteter. Kom ihåg att det är ridning som 

vanligt på kvällarna, även röda dagar. Sista dag 

för anmälan är 19/3.  

 
 

RIDSKOLETÄVLINGAR   
 
15 maj – DRESSYR och SKRUTTENBANAN 

 

Klass 1: Dressyr LC:1 
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-
LA/LC1_2015.html 

 
Klass 2: Dressyr RM2  
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LE-
LD-marke/marke2_falt.html 

 
Klass 3: Skruttenbanan med enkla ridvägar 
och bommar. För våra nya och/eller små 

ryttare. Man får ha ledare.  
 

Anmälan öppnar 15/4. Anmälan är bindande 
för betalning. 
Max 40 starter under dagen 
Startavgift 200kr/start 

 
 

19 juni – HOPPTÄVLING 20-50cm 
                Mer info kommer.  

 

 

 

      PÅSKLOVET  
     Vecka 13 

 
25 mars 
 

Äggritten 
Kl. 10.00-12.00 
 

Från 3 år. Långritt i skogen 

med klurig påskäggsjakt. 

Förälder ska vara med och leda. 
 

Pris: 350 kr  
 

 

30 mars 
 

Intro-dagen 

Kl. 9.00-15.00 
 

Vi testar olika saker inom 

hästsporten såsom Visa häst vid 

hand, Tömkörning, voltige, bada 

häst, knoppa osv. 
 

Pris: 300 kr. Elever i 

galoppgrupp och uppåt. Medtag 

lunch. Vi fixar gofika! 
 

 

31 mars 
 

5-kampsdagen  
Kl. 8.00-14.00 
 

Grenarna är dressyr, hoppning, 

teoritest, uthållighet, klurighet.  
 

Pris: 500 kr. Galoppgrupp och 

uppåt. Vi fixar lunch och fika! 
 

1 april 
 

BUS-dagen 
Kl. 8.00-14.00 
 

Kom och lek med oss i stallet. Vi 

bygger hinderbana, leker lekar, 

pysslar med hästarna och 

mycket annat kul!  
 

Pris: 200 kr. Från 5 år. Alla 

kan vara med! Medtag lunch. Vi 

fixar fika! 
 

3 april 
 

Vårorientering till häst 
Kl. 10.00-12.30 
 

Spännande långritt i skogen 

med karta. Kontrollerna leder 

er till ett lösenord som låser upp 

den stora påskkistan... 

 

Pris: 400 kr. Från 4år. Förälder 

ska vara med. 

 

http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-LA/LC1_2015.html
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-LA/LC1_2015.html
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LE-LD-marke/marke2_falt.html
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LE-LD-marke/marke2_falt.html


Anmälningsblanketter kommer ihop med 

prospekten. Och kommer finnas på hemsidan och i 

stallet inom kort.  

SOMMAR PÅ SOLÄNG 2016!! 

 

 

SOMMARRIDLÄGER 
V 26 – 27  

2016 
 
 

VECKA 26 
 

SKRUTTENS SOMMARSKOLA 
Må-On kl. 9.00 – 12.30 
Från 5år som ridit 1-4 terminer. Häng 
med Skrutten på 3 superroliga dagar 
där vi rider 1pass/dag, leker och 
umgås med hästarna. Förälder får 
vara med men inget krav.  
Pris: 900 kr (medtag mellis) 
 
 

KVÄLLSSKOJ m PRICKEN o co. 

Må-On kl. 17.15 – 18.30 
Från 3år som ridit 0,5-4 terminer. 
Pricken och hans vänner har planerat 
ett härligt hästigt läger för de mindre 
eleverna. Förälder ska vara med. 
Pris: 600 kr  
 

LÄGER m 2 ÖVERNATTNINGAR 
TO 8.30 – LÖ 15.00 
Från 8 år. Man ska kunna rida själv i 
trav. 2ridpass/dag i små, anpassade 
grupper, teori och dagar med riktigt 
hästliv. Boende i röda stugan på 
gården.  
Pris: 2600 kr all incl. 
Vill man inte sova kvar är det helt OK.  

 

 
VECKA 27 
 

1v SOMMARKOLLO i STALLET 
Må kl 9.00 – Fre kl 16.00 
Från 9 år som rider helt själva. 
Boende i röda stugan på gården med 
dusch, 2 toaletter och kök.  
En hel vecka på Soläng med ridning, 
långritt, poolparty, filmkväll, tacobuffé 
och mycket annat! 
Pris: 3500 kr all incl. 
Vill man inte sova kvar är det helt OK.  

 
DET STORA SOMMARÄVENTYRET 

Må -ti kl 17.30-19.00 
Ett mystiskt sommaräventyr utspelar 
sig i Solängenskogen och till vår hjälp 
har vi våra 4-benta vänner. Från 4år. 
Förälder ska vara med.  
Pris: 550 kr 
 
 

PROVA-PÅ dagar för nybörj. 
On-to kl. 17.15-18.30 
 
Pris: 450 kr 

 

SOMMARRIDLÄGER 
V 24 – 25  

2016 
 

VECKA 24 
 

HOPP&STUDSLÄGRET 

Heldagsläger Må-fr 

Kl. 8.30-15.30 
 

Från 7 år som kan galopp rakt 

fram och/eller i sväng.  
1 ridpass/dag i liten grupp, teori 
och en massa annat. Lägret har 

ett tema med hopp och studs 
som kommer märkas    

Grillfest med hamburgare sista 
dagen. 
Uppvisning för föräldrar kl 13.00 
fred.  
 

Pris: 2500 kr (medtag lunch må-
to) 

 
 
 
 

VECKA 25 
 

PANNKAKSLÄGRET 

Heldagsläger Må-to 

Kl. 8.30-15.30 
 

Från 6 år som vill och vågar styra 
i skritt och lite trav utan ledare. 1 

ridpass/dag i liten, anpassad 
grupp, teori och massa skojiga 
påhitt.  
Godaste pannkaksbuffén bjuder 
vi på sista dagen. 
Uppvisning för föräldrar kl 13.00 

torsd.   
 
Pris: 2000 kr (medtag lunch må-

on) 


