Påsklovsaktiviteter vecka 16
14/4 Söndag

Påskhoppet, inkl RM

15/4 Måndag

Hoppkurs 1 med fälttävlansinriktning 2 dagars
Rutinerade ryttare på ponny och häst. dag 1 kl 08.00-11.30 Pris: 800kr
Ponny kurs för våra små och yngre ryttare kl 09.00-11.30 Pris: 350kr
Ryttarmärken
kl 13.00-15.00 Pris: 20 kr

16/4 Tisdag

Hoppkurs 1 med fälttävlansinriktning
ponny och häst. dag 2
kl 08.00-11.30
Ponny kurs för ridvana
kl 13.00-15.30
Ryttarmärken
kl 13.00-15.00

Pris: 800kr,

Hoppkurs 2 med fälttävlansinriktning 2 dagars
Mindre rutinerade ryttare på ponny. dag 1 kl 08.00-11.30
Ponny kurs för ridvana
kl 13.00-15.30
Ryttarmärken ”skrivning”
kl 13.00-14.00

Pris: 800kr

17/4 Onsdag

en start 200kr/två starter 300kr

Två dagar
Pris: 350kr
Pris: 20 kr

Två dagar
Pris: 350kr
Pris: 20 kr

18/4 Torsdag

Hoppkurs 2 med fälttävlansinriktning
Ponny, dag 2
kl 08.00-11.30
Pris: 800kr,
Hästvärdskurs
kl 08.00-12.00
Pris: 150kr
Ponny kurs för våra små och yngre ryttare kl 13.00-15.30 Pris: 350kr
Inkluderings gänget
kl 13.00- ca 14.30 Pris: 50kr
Barnmärken
kl 08.00-12.00
Pris: 20 kr

19/4 Fredag

Centimeterhoppning,

20/4 Lördag

Clinic – Säker med Häst

21/4 Söndag

Hoppträning anpassad höjd
kl. 09.00
Hoppträning anpassad höjd Ponny kl. 10.30
Påskdressyren,inkl RM en start 200kr/två starter 300kr

22/4 Måndag

Clear round, en start 200kr/två starter 300kr

start kl 09.30

Pris: 200kr
Pris: 420kr
Pris: 420kr

Två dagars kurs med terräng inspirerad hoppning
för Camilla Björklund.
1 ridpass med hoppning, 1 ridpass med terränghoppning
och teori.

Rutinerade ekipage på Ponny och Häst
Datum: 15-16/4
Tid: kl. 8.00 – ca 11.30
Kostnad: 800kr
Anmälan skickas till mail sterk@storaekeby.nu
eller i pärmen på elevkontoret
Vid frågar maila kansliet eller fråga Camilla

För att bli en god ryttare behövs mycket kunskap om hästen,
hur den fungerar och hur vi kan hantera den på ett säkert sätt.
Nu vill vi ta tillfället att dela vår kunskap med er.

Måndag 15/4 kl. 13.00 – ca 15.00
märke 1 och 2 (praktiskt och teoretiskt)

Tisdag 16/4 kl. 13.00 – ca 15.00
märke 1 och 2 (praktiskt och teoretiskt)

Onsdag 17/4 kl. 13.00 – 14.00
Repetition och därefter skrivning på de märke du ska ta
För att ta ditt märke, så måste du komma på skrivningen

Anmälan sker i pärmen på kontoret, direkt till din ridlärare
eller mail till Sterk@storaekeby.nu.
Kostnad 20kr/dag.
Vill du läsa mer om märkena eller be om en märkesfolder
http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Ryttarmarken/

Kom och var med på en påskig hästdag i stallet
Måndag 15/4 Kl. 09.00 – ca 11.30 - Sandra
Torsdag 18/4 Kl. 13.00 – ca 15.30 - Paris
Kostnad: 350 kr / kurs
För dig med lite mindre ridvana
Kursen innehåller ridning, hästpyssel och teori
Ridlärare Sandra och Paris
Anmälan sker i pärmen på stallkontoret eller
på mail Sterk@storaekeby.nu

Tisdag 16/4 - Evelina
Onsdag 17/4 - Paris
Tid: Kl. 13 – ca 15.30
Kostnad: 350 kr/kurs
En Påsk kurs för ridvana ponny ryttare!
Kursen innehåller ridning, hästskötsel och teori
Ridlärare Evelina och Paris
Anmälan sker i pärmen på stallkontoret eller
på mail Sterk@storaekeby.nu

Två dagars kurs med terräng inspirerad hoppning
för Camilla Björklund.
1 ridpass med hoppning, 1 ridpass med terränghoppning
och teori.

Mindre rutinerade ekipage på Ponny
Datum: 17-18/4
Tid: kl. 8.00 – ca 11.30
Kostnad: 800kr
Anmälan skickas till mail sterk@storaekeby.nu
eller i pärmen på elevkontoret
Vid frågar maila kansliet eller fråga Camilla

För att bli en god ryttare behövs mycket kunskap om hästen,
hur den fungerar och hur vi kan hantera den på ett säkert sätt.
Nu vill vi ta tillfället att dela vår kunskap med er.

Torsdag 18/4 kl. 9.00 – 12.00
Teori och praktiskt av Barnmärkena

Barnen får de märken dom
klarat under dagen

Anmälan sker i pärmen på kontoret, direkt till din ridlärare
eller mail till Sterk@storaekeby.nu.
Kostnad 20kr.

Vill du läsa mer om märkena eller be om en märkesfolder
http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Ryttarmarken/

Kom och häng med oss i stallet, pyssla, mocka, fixa
utrustningen och mycket mer till din hästvärdhäst.
Självklart ska vi hinna rida en sväng också.

Datum: 18/4
Tid: kl. 8-12
Kostnad: 150kr
Anmäl i pärmen på kontoret eller på mail
Sterk@storaekeby.nu

