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Dressyrtävlingar 

Den 24 och 25 augusti har vi stora 

dressyrtävlingar på anläggningen! 

Det innebär att det inte är någon 

abonnemangsridning dessa datum. 

Kom gärna med och var funktionär, 

eller kom ner och titta på fina 

ekipage! 

 

Fritidsgården i höst 

I höst kommer du möta Louise, 

Ebba och Sandrine på fritidsgården. 

Vi kommer ha öppet på 

fritidsgården följande dagar och 

tider: 

 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 
är det Louise Welin du möter, på 
onsdagar och lördagar träffar du 
Sandrine Engstrand, och på 
söndagar är det Ebba Söderman 
som håller i fritidsgården. 
 
Måndag-fredag: 15.00-19.00 
Lördag:11.00-15.00 
Söndag: 9.00-13.00 

 

Allsvenskan 

I höst har vi lag med i allsvenskan: 

- hoppning ponny division 2 

- dressyr ponny division 2 

- hoppning storhäst division 4 

- hoppning storhäst division 3 

 Läs mer här på hemsidan! 

 

 

 

 

 2019-08-12 

 

Välkomna till höstterminen 2019!  
 

Terminsplanering för hösten 

Höstterminen börjar med lördagsgrupperna den 10 augusti. 

24 och 25 augusti är det inga abonnemangslektioner (tävlingar på 

anläggningen dessa datum). 

Vecka 44 har vi teorivecka. 

Höstterminen avslutas med söndagsgrupperna den 22 december.  

 

Välkommen Kerstin Hansen 

Kerstin Hansen har börjat hos oss på kansliet, och det är henne du kommer 

möta i telefon och på mailen framöver. Kontaktuppgifterna till kansliet hittar 

du här. Välkommen Kerstin! 
 

Hej Dandy, hej Otto! 

Dandy (c-ponny) och 

Otto (storhäst) har 

flyttat in i sommar, och 

står isolerade i hage 

innan de ska slussas in i 

verksamheten. 

Välkomna till oss 

grabbar!  

 

 
Vigelsjö Cup 

Vi kör Vigelsjö Cup även i höst! Cupen är öppen både för ridskoleekipage 

och medlemmar som rider på egen häst, och är en tävling där alla möter alla 

(juniorer, seniorer, ridskoleekipage, egen-häst-ekipage, hoppning och 

dressyr) under 4 kvaltävlingar i höst. Den 5 januari 2020 går sedan den stora 

finalen av stapeln, där 10 ekipage gör upp om slutsegern. Här kan du läsa mer 

om Vigelsjö Cup. 

 

Ridläger nästa sommar 

Sommarens ridläger är knappt slut, men vi har redan fått frågor inför nästa år 

– i slutet på oktober kommer nästa sommars ridläger att läggas upp på 

hemsidan! 

 

Helgaktiviteter 

Här på hemsidan hittar du översikten över höstens helgaktiviteter! Vi fyller 

på vartefter. 

 

Barnridning – lördagar klockan 15.00 

Barnridningen ligger kvar på lördagar klockan 15.00 i höst – 

här kan du läsa mer! 

 

Autogiro 

Vi påminner om möjligheten att ansluta fakturorna till autogiro – enkelt och 

bekvämt för betalningen av ridfakturorna, och dessutom slipper du då 

fakturaavgiften! Om eleven är under 18 år behöver vi personnummer på 

ansvarig vuxen så vi kan koppla ihop det med elevens abonnemang innan 

autogirot läggs upp. Här kan du läsa mer! 
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