STALLNYTT maj /juni 2019
Hej!
Hej alla ryttare nu är vi i slutet av en
jättetrevlig vårtermin med mycket
spännande aktiviteter.
En del av de som är kvar kan du läsa
om nedan.

Klubbmästerskap Juniorer

Klubbmästerskap 4 deltävlingar
4. Lördag den 18/5
Sponsor: SwRF
Klass: Lätt C:1
Domare: Gunilla Swartling
Klädsel: Prydlig
Bom och hoppträning
Pris: Sr 350 Kr. Jr 150 Kr.
Torsdagar 16-17
Privathäst/ponny 100 kr.
Start 16 maj! Extra träning för dig som gillar att stå Anmälan se anslagstavlan.

upp i stigbyglarna, rida slalom mellan koner och
över bommar, träna på att stå upp i lätt sits i
galopp samt hoppa lite
hinder.
Träningen kommer att läggas upp efter
kunskapsnivå. Träningen vänder sig till
juniorryttare från nivå 3.
Instruktör: Gunilla
Minimum 4 - 7 deltagare.
Pris: per träning, Jr 365 kr.
OBS. Betala vid bokning hos Gunilla

Mamma Mia nu blir det vårfest

Resultat Dressyrtävling
Swartlings Ryttarstadion
Lördag den 4/5 2019
Domare: Eva Brink
Hederspris är skänkt av:

Dagridläger för juniorer
1.Måndag den 17 juni – torsdag den 20 juni
Pris: 2400 kr
2.Måndag den 24 juni – fredag den 28 juni
Pris:3000 kr
Klockan 09.00 – ca 17.00
Välkommen till stallet. Varje dag rider vi på våra
ponnyer, är vädret fint kan vi rida lite utomhus.
För de ryttare som kommit lite längre kan vi även
hoppa lite låga hinder. Vi tränar vidare på
ponnyryttarmärken, leker och umgås med våra
ponnyer, sköter om dem och deras utrustning.
Vi fodrar och gör rent i boxarna m m.
Mat: Medtag egen lunch, micro, kylskåp finns.
Vi serverar mellis.
Anmälan skall göras av vuxen på blankett som
finns på kontoret till Gunilla Swartling 0705701424
med sms. Minimum 5 deltagare per läger
Lägret ska vara betalat innan kursstart.
Pg 647313-6 betmottagare: Swartlings
Ryttarförening
Ange elevens namn, ålder och ev allergi samt till
vilket läger barnet ska delta.

Klass I
1. Katja Leander Åskar LC:1
66,85%
2. Cecilia Högkvist Brownie LB:1 62,67%
3. Cornelia Holmström XX-ett LB:1 60,71%
4. Lisa Byresjö Pluto LB:1
60,35%
5. Milou Österberg Sabina LC:1
56,85%
6. Helena Ahlberg Ludger LB:3
55,75%
7. Etel Narest
Savanna LC:1 54,07%
8. Engla Andreé Santiago LB:1 53,57%
9. Jessica N Svensson Buster LC:1 53,51%

Snart kan vi få köpa vackra armband

Bussen till stallet ändrar väg
Mellan 11 maj – 26 maj ändras bussarnas
färdväg till stallet. Bussarna åker Lidingövägen
rakt fram istället för att svänga in vid Östermalms
IP. Stig av vid hållplats ”Starrängsängen”,utanför
K1.
Gå över gatan vid övergångstället,
därefter går du tvärs över ridbanorna till stallet.

Håll ögonen öppna
Snart kommer ett rykande färskt höstschema!!

Info kommer snart, vi ska få specialpris!
Se anslagstavlan.

WWW.THEFORTUNATEONE.SE

Ridavgiftsinformation
Har du delat upp vårens terminsavgift?
Kom ihåg slutbetalningen, skynda skynda!

Gunilla Christopher o hästarna

