STALLNYTT Vårnummer 2019
Hej!
Hej alla ryttare nu startar vi en jättetrevlig
vårtermin med mycket spännande aktiviteter
En del av dem kan du läsa om nedan.
Viktig information!
Under januari har ett ridstall norr om
Stockholm blivit drabbat av ett för hästar
farligt virus som inte kan smitta oss
människor men som vi kan föra med oss
genom våra kläder och skor. Det är därför
inte lämpligt att hälsa på i olika stall just nu,
inte heller rida och ta på sig samma
ridutrustning om man rider på fler stall.

Vuxenteori

USEK

Lördag 26/1 kl. 15-17 samt
Söndag 3/2 kl. 15-17
Kurserna vänder sig till alla föräldrar som
vill lära sig hur man förbereder hästen
för ridning med borstning och sadling
hovkratsning m.m. samt hur man leder
häst. Anmälan på anslagstavlan i stallet.

Pay and jump
Privathästar
Lördag 9/2
Träningshopptävling för privathästar
för Per Dahlgren. Vi börjar med att
bygga sen hoppar vi bana, rosett vid felfri
ritt. Se Prop. på anslagstavlan i privatstallet.

SwRF Årsmöte i Klubbis
Söndag 17/2 kl 14.00
Välkomna på Årsmöte med fika i klubbis.
Hjärtligt välkomna.

USEK Årsmöte
Lördag den 9/3 kl 15-16
Swartlings Ryttarförenings Ungdomssektion
har årsmöte i klubbis, hjärtligt välkomna!

Påskaftonskadrilj
Lördag den 20/4
Klockan 10.00-11.00
Vi rider till musik.
Klädsel: Gul.
Nivå Jr 4–5. Sr 3–5
Pris: Sr 300 kr. Jr 200 kr.
Privathäst medlem 100 kr.
Privathäst ej medl. 200 kr

Dressyrtävlingar i

%

Dressyrtävlingar på Ryttarstadion
lördag den 16/2
Ridavgiftsinformation
lördag den 30/3
Dela upp terminsavgiften efter inbetald
lördag den 4/5
anmälningsavgift?
Anmälan sker på anslagstavlan i stallarna.
För de som önskar går det bra att dela upp
Kostnad: Senior/privathäst 200 kr
terminsavgiften se ”Anmälan till gruppridning Senior SwRF/privathäst 150 kr
våren 2019”.
Junior/privathäst, ponny 150 kr
Junior SwRF/privatponny 100 kr
3 Stationer med USEK
Senior/lektionshäst 350 kr
En jätterolig junioraktivitet
Junior/lektionsponny, häst 200 kr
info se anslagstavlan.

Klubbmästerskap Juniorer

Klubbmästerskap 4 deltävlingar
1. Lördag den 2/3
2. Måndag den 23/3
3. Lördag den 22/4
4. Lördag den 18/5
Sponsor: SwRF
Klass: Lätt C:1
Domare: Gunilla Swartling
Bom och hoppträning
Klädsel: Prydlig
Fredagar kl 19-20
Pris: Sr 350 kr. Jr 150 kr.
start den 15 februari
Privathäst/ponny 100 kr.
En extra träning för dig som gillar att stå upp Anmälan se anslagstavlan.

i stigbyglarna, rida slalom mellan koner och
över bommar, träna på att stå upp i lätt sits i
galopp samt hoppa hinder.
Vem blir
klubbmästare?
Träningen kommer att läggas upp efter
Juniorryttare, medlem i Swartlings
kunskapsnivå. Träningen vänder sig till
Ryttarförening får starta i deltävlingarna.
ryttare från nivå 3-5
Den ryttare som har ridit hem mest poäng
efter de fyra deltävlingarna koras till
Instruktör: Gunilla
Klubbmästare 2019.
Minimum 3 - 8 deltagare.
Ryttare som blivit placerad i en tävling
Pris: per träning, Jr 365 kr. Sr 430 kr
får inte tävla samma lektionshäst/ponny
OBS. Betala vid bokning hos Gunilla
under samma klubbmästerskap.
Poäng: 1a- 30 p, 2a- 20 p, 3a- 15p,
4a- 10 p, 5a- 5p.

Resultat beräknas ur ridet programs
maxprocent.
Domare: Eva Brink
Hederspris, samt prisrosett tilldelas
placerade ryttare.
Vid frågor kontakta Gunilla: 0705701424.

Vårfest på Stallet
Lördag den 25/5 Save the date

Bästa festen på hela våren

Barnmärkestagning
Anmälan till träning samt provtagning för ponnymärken kommer
att ske under våren! Håll ögonen
på anslagstavlan!

Gunilla o Hästarna

