STALLNYTT SOMMAR 2021

Hej!

Tack alla ryttare för en jättetrevlig
vårtermin som nu närmar sig sitt slut, sista
dagen för terminen är söndagen den 13/6

Rida
under sommaren
Träningsläger för vana ungdomar.
90 min ridning varje dag, dressyr, hoppning,
ridlära samt fika.

Anmälning till höstterminsridningen!
Du kommer att få en faktura på mail för att
betala in anmälningsavgiften.
Junior 1000 kr, senior 1500 kr
Anmälningsavgiften ska vara ridskolan
tillhanda senast den 25 maj

Ridavgiftsinformation
För de som önskar går det bra att dela upp
terminsavgiften se ”Anmälan till gruppridning
hösten 2021.

1. Fr 18/6 – Sö 20/6 3 dagar 2250 kr
Kl 12 – 15.30
2. Må 21/6 – To 24/6 4 dagar 3000 kr
kl 14-17.30
3. Må 28/6 – On 30/6 3 dagar 2250 kr
kl 14-17.30

Kan du dina grundhjälper? Ryttarens sits,
hästen i balans, hästens rakriktning, hästens
gångarter med mera. Om inte nu har du
chansen!

90 min ridning varje dag, dressyr, programridning,
ridlära samt fika.

OBS! Igenridning för vårterminen 2021
sker i mån av plats fram till och med
torsdag den 17/6.

1. Fr 18/6 – Sö 20/6 3 dagar 2250 kr
Kl 16 – 19.30

Ryttare som rider häst samma datum
kl 18-19, 19-20.
Boka din igenridning hos Gunilla.
Av utrymmesskäl kan du endast boka en
lektion i taget.

Hästarna åker på sommarbete
torsdag den 1/7

2. Må 21/6 – To 24/6 4 dagar 3000 kr
kl 18-21.30

Ridskolan och SwRF

med hästar och personal
önskar alla sina Ryttare en
varm och skön sommar

3. Må 28/6 – On 30/6 3 dagar 2250 kr
kl 18-21.30
Det här fotot av Okänd

Uteritter i Lill-Jansskogen
V 31. Må 2/8 – Fr 6/8
kl 17 - 18.30
kl 19 - 20.30
Lö 7/8 – Sö 8/8
kl 11 -12.30
Kl 13 -14.30
Pris: Jr 450 kr
Sr 600 kr
Ej medlem i SwRF + 50 kr

Brownie

Buster

Dressyrspecial med Anita o Gunilla

Sista chansen till igenridning

Ponnyryttare kan rida igen
mellan den 14/6 – 17/6 kl 16-17, 17-18.

Boka dig till ridaktiviteter
genom att ringa Gunilla Swartling
på tel 0705701424

Välkomna till höstterminen
som startar måndag den 9/8
2021
Reservation för felskrivningar samt
tidsändringar

