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Klubbmästerskap i 

hoppning, dressyr och 

WE 31 maj! 

Den 31 maj är det dags för 

KM! Du kan läsa mer och 

anmäla här på hemsidan! 
 
 

 
 
 
 

Glöm inte att säga upp 

din abonnemangsplats 

senast 31 maj om du inte 

ska fortsätta rida i höst! 

Vi hoppas så klart att du 

ska fortsätta rida i höst! Vi 

har kö till ridningen, så för 

planeringen så är det 

jättebra om du säger upp 

din plats så snart som 

möjligt om du inte ska 

fortsätta. 

Uppsägningsvillkor och 

formulär hittar du här på 

hemsidan!  

 

 

Upptaktsläger i augusti 

Det finns platser kvar till 

upptaktslägret i augusti – 

läs mer här! 

 
 

 2019-05-25 

 

Terminsplanering för hösten finns nu på hemsidan 

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

du här på hemsidan. Det blir några mindre omflyttningar i tider och ett par grupper 

byter tid helt, instruktörerna informerar varje grupp. Nytt för hösten blir bland annat 

drop-in-ridning på söndagar, tävlingsgrupp 75 minuter, och flera nya Lek&Lär-grupper! 

 

Rid extra i maj och juni! 

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

reducerat pris på restplats. Se här på hemsidan hur du gör och vilka grupper det finns 

plats i! 
 

Påminnelse – 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. 

 

Vigelsjö Cup avgjord 

Nu är det avgjort – finalen i Vigelsjö Cup gick av 

stapeln den 19 maj, och det var spännande in på 

målsnöret! Delad förstaplats gick till Lovisa 

Backlund och Sara Nola, tvåa blev Siri Andersson, 

trea Maja Nilsson, fyra Torunn Jansson, femma 

Monica Mützell, sexa Hilma Jansson – grattis alla! 

Och väl kämpat alla deltagare! Vigelsjö Cup 

återkommer helt säkert, håll ögonen öppna.  

 

Hästflottan  

Nu har klubben köpt Barbro, Atlas och Faiga – välkomna till oss ”på riktigt”! 

 

Igenridningstillfällen för vårens sjukavbokningar 

Den 7, 8, 9, 14 och 15 juni kommer möjlighet finnas till igenridning för 

sjukavbokningar gjorda under vårterminen – först till kvarn! Här hittar du tider och 

bokning på hemsidan. 

 

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! 

 

Skåp i klubbstugan – glöm inte att lämna in nyckeln senast 9 juni! 

Senast den 9 juni behöver du som hyr skåp i klubbstugan lämna in din nyckel! 

Möjlighet att hyra skåp för höstterminen finns så klart, under sommaren används dock 

skåpen till våra ridlägerdeltagare, så det är viktigt att skåpen är tömda och nyckeln 

inlämnad när vårterminen är slut. 
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