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Naturlära - mångkulturell träning
På Naturlära Ridgymnasium tränar vi för flera olika dressyr- och hopptränare.
Sigrid Bergåkra: B-tränare i dressyr, diplomerad unghästutbildare och
dressyrdomare. Tävlar svår klass dressyr.
Jennie Harrysson: Utbildad dressyrdomare och överdomare. Tävlar med
sin 5-åring som hon utbildat själv och som nu är utsedd till Sveriges mest
framgångsrika 5-åring.
Patrik Gullberg: B-tränare i dressyr och hoppning.
Ricardo Reis: Portugisisk dressyrtränare i svår klass.
Vicente Rotger Messeguer: Ridtränare på spanska ridskolan.
Gabby Young Shing: Internationell hoppryttare. Utbildad B-tränare, utbildar sig till A-tränare.
Jenny Martinsson: Jobbat som hoppberidare på allt från unghästar till
svårklasshästar. Arbetat som tävlingshästskötare/hästskötare i många år.
Tävlat till och med 125cm hoppning och MSV dressyr. Arbetat som ridinstruktör sedan 2001 och varit lagledare för både ponny och häst.
De vi tränar regelbundet för är Sigrid, Jenny och Ricardo. De andra kommer lite då och då för att ge oss lite variation ur träningssynpunkt.
Skrivet av Kristin Åk 3

I den här utgävän
Mångkulturell träning ................. 1
Invigning och Hästshow .............. 2

Elevproducerät ÅK 3

Invigning och hästshow hos Naturlära.
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Kl 10:00 på lördag förmiddag
samlades eleverna i stallet för att
få de olika uppgifterna som
behövde göras innan hästshowen. Det som skulle göras var att
ta in och göra iordning hästarna,
harva ridhuset och en hel del annat.
Alla hästarna skulle borstas, flätas, knoppas och lindas.
Runt 12.20 började publiken
komma, och en halvtimme senare
startade showen med invigning
av de nya lokalerna. Invigningen
hölls av konferencier
Jenny Martinsson, gårdsägare
Sigrid Bergåkra och rektor Karin
Ånöstam som klippte bandet. Invigningen följdes av en väl visad
kadrilj med en del av skolans
elever. Sigrid Bergåkra och hennes dotter tillika elev Cecilia

Bergåkra visade publiken dressyr
av den högre skolan.
Kvällens mest fartfyllda nummer
var gymkhanan, där två lag red
en hinderbana parallellt på
tid. Numret bjöd på skräckblandad förtjusning då ena lagets
ponny blev mycket upphetsad av
stundens hetta och visade diverse konster ovan mark.
Dagen avslutades med fika och
information i ridhusets cafeteria
och skolans två nya klassrum.
Både cafeteria och skolsalar har
fönster som vetter ut
mot manegen, perfekt för den
hästhästgalna eleven.
Skriven av: Gustav och Karolina
år 3.

