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Ridläger 2019 

De flesta av våra läger är 

redan fulla, men några 

platser finns kvar! Här 

kan du läsa om ridläger. 

 
Käpphästarna ska på 

utflykt till Karlholm 

Den 25 maj har våra 

duktiga käpphästryttare 

blivit inbjudna till 

Karlholms bruk för att 

delta med en uppvisning 

under Karlholmsdagen! 

Vill du vara med? Prata 

med Louise på fritids-

gården! 
 
Besök av Stockholms 

Läns Ridsportförbund 

I maj kommer 

representanter för 

Stockholms Läns 

Ridsportförbund till oss för 

ett platsbesök. Att inneha 
Plakett Medlemsförening 
betyder att föreningen är 
ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet (SvRF) 
och därmed uppfyller 
fastställda krav för 
anslutning. Att vara 
medlemsförening i SvRF 
innebär att föreningen ska 
vara allmännyttig, ha ett 
ideellt syfte och leds av en 
styrelse utifrån antagna 
stadgar. Medlemskap i 

Svenska Ridsport-

förbundet förutsätter att 

föreningen har 

förutsättningar för att 

verka för en, enligt 

vedertagna former, ordnad 

rid- och hästutbildning för 

sina medlemmar. All 

ridning i föreningens regi 

ska ske under ansvarsfulla 

former och av kunniga 

ledare för att trygga en 

god säkerhet. Rid-
undervisning ska i första 
hand hållas av yrkes-
kompetent personal. Med 

jämna mellanrum får vi 

besök för att visa upp vår 

anläggning och vår 

verksamhet! 

 2019-04-30 

 

Rid extra i maj! 

Under maj kan du som är elev på ridskolan rida extra en gång till i veckan till reducerat 

pris. Se här på hemsidan hur du gör och vilka grupper det finns plats i! 
 

Ingen ridning vissa datum i maj och juni 

Under maj och juni har vi en hel del tävlingsdagar, och då är det ingen 

abonnemangsridning – det gäller 1 maj, 30 maj, 31 maj, 1 juni och 2 juni. Terminens 

planering hittar du här på hemsidan. 

 

Ska du inte fortsätta rida i höst? Glöm inte att säga upp din plats senast sista maj 

Om du av någon anledning inte vill fortsätta rida i höst så behöver du säga upp din plats 

senast 31 maj! Terminens sista riddatum är 16 juni, och höstterminen börjar igen 10 

augusti. Här på hemsidan hittar du uppsägningsformulär. 

 

Tränings- och tävlingsinspiration maj 

8 maj klockan 18.30 är det dags för maj månads tränings- och tävlingsinspiration, och 

gäst denna gång är Gabriella Pernler som berättar om hur man som banbyggare (den 

som bestämmer hur hoppbanan ska se ut) tänker och 

vilka regler man har att följa. Läs mer här!  

 

Vigelsjö Cup – final 19 maj 

I Vigelsjö Cup är det spännande, på hemsidan kan du 

följa ställningen i totalcupen. Det finns några platser 

kvar på i finalen, anmälan gör du på hemsidan här!  

 

Hästflottan  

Hästlottan har utökats med Barbro och Faiga – välkomna till oss! Mer info kommer, 

håll utkik på hemsidan. 

 

Nytt förfallodatum fakturor samt autogiro för abonnemangsfakturor 

Vi har nu flyttat förfallodatum för abonnemangsfakturorna till den 28:e i månaden. 

 

Funktionärer sökes till tävlingarna – och sedan blir 

det funktionärsaktivitet 

Under maj och juni har vi många tävlingsdagar – 

funktionärer sökes! Det finns uppgifter för alla, stora 

och små, och det krävs ingen tidigare vana. 

Parkeringsvakt, ring master, tidtagare, domarsekreterare, 

banpersonal, baka till KaffeSpiltan, protokollöpare... 

Den 6 juni klockan 12.00-15.00 har vi sedan 

funktionärsaktivitet för alla som varit med och hjälpt till, det blir ridning och om vädret 

är bra grillar vi något gott! Här kan du läsa mer om att vara funktionär! 

 

Allsvenskorna i full gång! 

Allsvenskorna är i full gång med lag i dressyr ponny div III, hoppning 

ponny div III och dressyr storhäst div III. Lycka till! 

 

 

 

Grattis till Sara och hennes familj! 

Vår instruktör Sara har fått en liten tjej – stort 

grattis till Sara och hennes familj! 
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