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Ridläger 2019 

Flera av våra läger är redan 

fulla, men än finns platser 

kvar! Här kan du läsa om 

ridläger. 

 

Allsvenskalagen laddar 

upp! 

I början av april drar våra 

allsvenskor igång, och 

lagen i ponnydressyr, 

ponnyhoppning och 

storhästdressyr laddar upp 

för fullt! Du kan läsa mer 

om allsvenskan och våra 

lag här på hemsidan. 
 

 
 
Stallvärdarna 

Så här fina är våra duktiga 

Stallvärdar i västar 

sponsrade av Luciafonden! 

 

 
 

Ny kollega häst och stall 

Vi är jätteglada att få hälsa 

Sandrine Engstrand 

varmt välkommen till oss 

som häst- och stallskötare! 
 
Basutbildning för 

ridsportens ledare 

Den 31 mars genomför vi 

tillsammans med 

Ridsportförbundets 

stockholmsdistrikt en 

basutbildning för 

ridsportens ledare hos oss. 

Vi har ca 15 medlemmar 

som går denna utbildning – 

läs mer här! 

 2019-03-23 

 

Påsklov vecka 17 2019 

Vecka 17 är det påsklov, hela programmet finns på hemsidan här! Under 

påsklovsveckan är det också abonnemangslektioner så här: 

• Skärtorsdag 18 april - abonnemangslektioner som vanligt 

• Långfredag 19 april - inga abonnemangslektioner 

• Påskafton 20 april (lördag) - inga abonnemangslektioner 

• Påskdagen 21 april (söndag) - inga abonnemangslektioner 

• Annandag Påsk 22 april (måndag) - inga abonnemangslektioner 

• Tisdag 23 april - inga abonnemangslektioner 

• Onsdag 24 april-söndag 28 april - abonnemangslektioner som vanligt  
 

Igenridning på påsklovet 

Under påsklovet finns 64 igenridningsplatser för avbokningar under våren! Läs mer här 

om vad som gäller för avbokningar, och hur du bokar igenridning. 

 

Tränings- och tävlingsinspiration april 

Första onsdagen i varje månad klockan 18.30 bjuder vi in alla 

medlemmar till tränings- och tävlingsinspiration, med gäster och 

fika.  

 

I april betyder det att vi ses 3 april 18.30, och gäster denna gång är 

Cajsa Ericson och Mari Zetterqvist Blokuis som kommer och 

berättar om vardagsträning för hållbar häst. Läs mer här!  

 

Vigelsjö Cup 

I Vigelsjö Cup är det spännande, på hemsidan kan du följa ställningen i totalcupen. Det 

finns några platser kvar på resterande deltävlingar inför finalen, anmälan gör du på 

hemsidan här!  

 

Hästflottan  

B-ponnyerna Atlas och Hugo har flyttat in hos oss och slussas in i verksamheten i lugn 

och ro, mer info kommer på hemsidan! Missy har flyttat, och det kommer också Ici-

door att göra. Blackie är såld, men kommer stå kvar på ridskolan som privathäst, och 

kommer gå med på några lektioner i veckan fram till sommaren. Tack Missy, Ici-door 

och Blackie för att ni lärt så många så mycket! Och välkomna till oss Atlas och Hugo! 

 

Autogiro för abonnemangsfakturor 

Med start mars 2019 kan du välja att ansluta din abonnemangsfaktura till autogiro. Om 

du väljer autogiro som betalningsalternativ tillkommer ingen faktureringsavgift. Första 

möjliga dragning med autogiro är fakturan med förfallodatum 25 april (avseende 

ridning maj) som sänds ut i början på april.  

 

För att ansluta till autogiro, följ nedanstående länk till Svea Ekonomi, och signera ditt 

autogiroavtal med hjälp av BankID. Avtalet är upplagt på personnumret för eleven. Om 

eleven är under 18 år ligger avtalet upplagt på ansvarig vuxens 

personnummer. Om du inte kan logga in med ditt personnummer 

och BankID via länken, behöver du kontakta ridskolans kansli, så 

att vi kan koppla personnummer till avtalsfakturan.  

 

Följ denna länk till Svea Ekonomi för att ansluta till autogiro 

https://autogiro.svea.com/?fbclid=IwAR0xxKa5VZ2rjaYstDiEAIVN-

dOjgM0bxy5N2hNfto1GwVOXYVuS6_mAD-U 
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