
RIDUTVECKLING

- STERKs utbildningsstege - 
Är Du mellan 8 och 13 år? Läs vidare…..
Nu har Du chansen att vara med i projekt ”ridutveckling”  där vi satsar extra på den 
individuella personen med både ridning och personlig utveckling inom sporten. 
Vi tar ett steg till!!!
Vi erbjuder under ridskoleåret 2018 ett extra utbildningspass i veckan, till en kostnad av 150 
kr per lektion. Max 8 deltagare i gruppen
Projektet subventioneras via Svenska Ridsportförbundet inom ramen för Idrottslyftet. 

När och Hur
Under ridskoleåret 2018 erbjuder vi en extra träningstid per vecka.

Gruppen träffas en gång i veckan under temat ”Ridutveckling”.
Det blir ridning de flesta gångerna, men vi kommer även att ha utvecklade teman under 
terminernas gång ( t.ex.  några intressanta mer praktiska föreläsningar med ämnen som berör 
våra unga, såväl inom ridsporten som i den vardagliga verkligheten.) 
Vi tar ett steg till!!!

För vilka.
Elever som redan i dag rider i en ordinarie grupp på ridskolan och som är mellan 8 – 13 år

Hur ansöker jag om att få vara med:
Du fyller i separat anmälningsblankett och skickar in på mailadress  sterk@swipnet.se 
eller lämnar till din ridlärare.
Ansökan sker löpande, och plats erbjuds i mån av plats. 

Kostnad:
Projektet subventioneras av Idrottslyftet. Du betalar endast 150 kr per lektion. Betalning skall 
vara ridskolan tillhanda enl anvisning vid besked om plats.

Varmt Välkommen med Din ansökan
Stora Ekeby Ridskola, Cecilia Esseen
Tfn 0220 – 438 10 kansli, 0702 69 59 49 sterk.ridskola@telia.com  www.storaekeby.nu



Jag vill vara med i RIDUTVECKLING!

Intresseanmälan till  ”RIDUTVECKLING”

Namn: …………………………………………………………………………………
Person nr: …………………………………………………………………………………
Ordinarie Ridgrupp: ………………………………………………………………………

Tfn hem …………………………………………………………………………………
Tfn Mobil …………………………………………………………………………………
Mailadress …………………………………………………………………………………

Övrigt:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Ansökan lämnas på stallkontoret i utmärkt låda alt  till mailadress sterk@swipnet.se
Kostnad: 150 kr per gång. (Obligatorisk betalningsnärvaro. ). 
Totalt 10 – 20 gånger/ termin.

Varmt Välkommen med Din ansökan

Stora Ekeby Ridskola, Cecilia Esseen
Tfn 0220 – 438 10 kansli, 0702 69 59 49 sterk.ridskola@telia.com  
www.storaekeby.nu


