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Sommarfodervärd
vecka 31
Sommarfodervärd pågår
30 juli-3 augusti (5 dagar),
och under dessa dagar
ansvarar du självständigt
för din lägerhäst varje dag.
Vi sätter igång hästarna
inför hösten!
Sommarfodervärdslägret
vänder sig både till vuxna
och yngre, förkunskapskravet är att kunna rida
självständigt i alla gångarter, och att självständigt
kunna hantera sin
lägerhäst.
Sara Forsberg är instruktör
under sommarfodervärdslägret. Sara
finns tillhands om du
behöver hjälp i stallet och
med din lägerhäst under
dagen, och det är också
Sara som håller i ridning
och teori. Läs mer och
anmäl här!
SäkerHäst fortsättningskurs
6 juli erbjuder vi
fortsättningskurs i
SäkerHäst för dig som
tidigare gått grundkursen.
Denna gång är kursen
endast öppen för dig med
egen häst, då
ridskolehästarna går på
ridläger. Läs mer och
anmäl här!
Kontakt kansliet
Under sommaren når du
kansliet enklast via mail på
ridskolan@
ridklubbennorrtaljeryttare.
se

Tack för vårterminen 2018!
Välkomna tillbaka till höstterminen 2018 –
vi startar 6 augusti!
Höstterminen startar igen måndag 6 augusti. Ett preliminärt
lektionsschema finns på hemsidan här.
Alla höstterminens fakturor har gått ut, vi hade lite
bekymmer med e-mailen, men det ska nu vara ordnat.
Fakturorna har gått ut i 5 separata e-mail, det vill säga ett email per faktura/förfallodatum. Om du inte fått fakturorna och fortsätter rida i höst –
kontakta kansliet på ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se. Förfallodatum för
augustis ridning är 25 juli.
Ridläger
Några få platser finns kvar på ridlägren, till exempel på våra minidagläger för de
yngsta (från 4 år), läs mer och anmäl på hemsidan!
Nya hästar och hästar som lämnat oss
Välkomna Billy och Bosse! Du kan läsa mer om våra nya fina fyrbenta arbetskamrater
på hemsidan här!

Bolle har gått i pension, och Tim har åkt hem till sin ägare. Tack killar, vi kommer
sakna er!

Tävlingar i augusti
Anmälan till våra lokala/regionala dressyrtävlingar öppnar 14 juli:
25 augusti – dressyr – stora hästar
26 augusti – dressyr – ponnier
Du kan läsa mer om våra tävlingar på hemsidan under Tävling!
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