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Välkomna tillbaka till ridskolan!
Nya hästar i stallet
Tim och Alanya
Tim är C-ponny och
Alanya är storhäst
(halvblod)

Nu är vi igång igen efter sommarlovet, och det känns jätteroligt! Under sommaren har
vi dock inte legat på latsidan, förutom alla ridläger, bete för hästarna och lite semester
för personalen, så har vi bland annat hunnit med:
Ombyggnad i stallet
Vi har fått 8 nya boxar i stallet, och allt är godkänt och
klart av Länsstyrelsen. Återigen stort tack till Roslagens
Sparbanks Stiftelser för bidraget!
Nytt underlag i ridhuset
Vi har också med hjälp av Edfors Entreprenad lagt in nytt
underlag i ridhuset
Ommålningen av byggnaderna är på gång – klubbstugan
målas med start 21 augusti, och därefter ridhuset och
stallen.

Isadora
Isadora är storhäst
(halvblod)

Fritidsgården Dilba startar 22 augusti
Från 22 augusti är fritidsgården öppen, där Louise möter
upp de barn och ungdomar som vill vara med.
Fritidsgården är inte någon inskriven verksamhet, och
alla medlemmar som är 9 år eller äldre är välkomna. Läs
mer på hemsidan!
Idrottslyftet
Klubben har fått ett bidrag från Idrottslyftet till ”Nya och enklare former av tävling”,
jätteroligt! Under hösten kommer vi ha lingondressyr, blåbärshoppning och hallonWE – en tävlingsform som innebär att man genomför tävlingen tillsammans med
gemensam bangång/genomgång, gemensam framridning i form av en lektion, och
genomförande med stöd av ridlärare på den nivå man behöver. Läs mer på hemsidan!
Lunchridning med sopplunch startar i september
Med start i september bjuder vi in till lunchridning med sopplunch på onsdagar
klockan 11.00. Hästen står färdigsadlad när du kommer, och vi tar hand om den efter
ditt 45 minuter långa ridpass. Sopplunchen står framdukad när du ridit klart.
Omklädningsrum och dusch finns! Läs mer på hemsidan!

Milou har flyttat
Milou har flyttat till sin
nya ägare, hej då Milou!

Lunchridning och kurser med Lotta Månsson Söderström
Lotta kommer till oss ett antal torsdagar under hösten för lunchridning, i grupper om
max 6 deltagare. Vi kommer också erbjuda helgkurs med Lotta under 4 helger i höst.
Läs mer på hemsidan!
Andra fakturan för höstterminen – förfallodatum 25 augusti
Alla höstterminens månadsfakturor har skickats ut under juli, och har förfallodatum
den 25 i varje månad.
Tävlingar
Helgen den 26-27 augusti har vi lokala/regionala dressyrtävlingar, och den 10
september står vi sedan som värdar för Distriktsmästerskapen Stockholm/Uppland i
Working Equitation. Kom gärna och hjälp till som funktionär, och/eller kom och titta
på fina ekipage!
Helgen 2-3 september drar ponnyallsvenskan igång, och vi har lag med i hoppningens
division 2, och i dressyrens division 2.
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