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Ridskolechefen har ordet 

Nu har vi avslutat ridskolans 

abonnemangsridning och startat 

upp med det första av sommarens 

alla ridläger. Hemma i köket har jag 

fullt med godsaker och snälla 

meddelanden från er elever som 

utvecklats så fint efter alla dessa 

timmar ridträning. Bravo – vad bra 

ni är, allihop! Det är verkligen ett 

privilegium att få följa med på er 

resa i att envist arbeta vidare med 

att bli modigare, skaffa mer 

erfarenhet och bli ännu duktigare 

som ryttare och hästmänniskor! 

Tack för att jag får vara med på 

resan!  
 

Just nu är, som sagt, ridläger-

perioden innan sommarbetet i full 

gång. Hästarna kommer att släppas 

på sommarbete den 7 juli och 

kommer då att få lata sig i det gröna 

gräset under fyra veckor. Den andra 

augusti sätter vi igång igen med ett 

weekendläger och fortsätter 

nästkommande vecka med 

minidagläger och ett upptaktsläger 

och avslutar lägersäsongen med ett 

stallvärdsläger. Jag ser fram emot 

att få träffa alla lördagselever igen 

den 10 augusti då ridskolans 

abonnemangslektioner startar igen 

inför höstterminen.  

 

Håll utkik på hemsidan efter alla 

andra olika kurser och aktiviteter 

som man kan boka in sig på under 

höstterminen. Det kommer att 

läggas upp på hemsidans butik efter 

hand under sommaren och början 

av höstterminen.  
 

Jag vill också önska vår duktiga 

personal en skön och lat semester – 

vila upp er nu – i höst kör vi järnet 

igen! Vi har massor av kul som 

väntar!   
 

Trevlig sommar! 

 2019-06-23 

Terminsplanering för hösten finns nu på hemsidan 

Höstterminen börjar igen den 10 augusti, och det nya gruppschemat hittar du 

här på hemsidan.  

 

Välkommen Jenniemy 

Med start i augusti får vi en ny ridlärarkollega – välkommen till oss Jenniemy 

Gransten! Jenniemy är hippolog, C-tränare i dressyr och diplomerad 

ungshästutbildare, och kommer både ha lektioner och jobba med 

utvecklingen av ridskolans hästar.  
 

Hej då och tack Kalle och Gulli 

Kalle och Gulli har flyttat från ridskolan – tack för allt ni har bidragit med, 

alla barn ni har lärt rida, och för att ni har varit så härliga kollegor!  

 

Hej Charmander (Calle)! 

Välkommen till oss Calle! Calle är en pigg och glad D-ponnyvalack som 

flyttat in hos oss på ridskolan.  

 

Kurs för nybörjarvuxna, och varannan-veckas-ridning för vuxna som 

vill tillbaka upp i sadeln 

I höst kör vi igång flera nya aktiviteter, bland annat en kurs för 

nybörjarvuxna, samt en grupp med varannan-veckas-ridning på fredagar för 

dig som ridit förut men kanske är lite ringrostig och vill tillbaka upp i sadeln. 

Kika in på hemsidan för mer information! Om du är intresserad av varannan-

veckas-gruppen, skicka ett mail till kansliet på 

ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se, eller använd formuläret börja rida 

på hemsidan här. 

 

Hoppträning med Emma i höst 

I höst kommer Emma Lundell att ha en fast hoppgrupp i veckan, samt 

hoppträning en gång i månaden – här kan du läsa mer om träningarna! 

 

Drop-in på söndagar i höst 

Drop-in-ridningen flyttar till söndagar klockan 11.45 i höst. Du bokar och 

betalar per gång – här kan du läsa mer! 

 

Barnridning – fortfarande på lördagar klockan 15.00 i höst 

Barnridningen ligger kvar på lördagar klockan 15.00 i höst – här kan du läsa 

mer! 

 

Platser kvar på upptaktsläger i augusti 

Vill du vara med och sätta igång hästarna efter betet? Läs mer om 

upptaktslägret här! 

 

Inför hösten – anslut till autogiro 

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

bekvämt för betalningen av ridfakturorna, och dessutom slipper du då 

fakturaavgiften! Här kan du läsa mer! 

 

Tack för en jätterolig vårtermin!  

Vi önskar alla en härlig sommar,  

och så ses vi igen när höstterminen startar  

10 augusti! 
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