
 

Veckobrev från ridskolan v. 16

Påsklovet är här och veckan har inle

Det var blandat lektionshästar och privathästar och säsongens första utomhusträning. Alla 

ekipage var jätteduktiga! 

Nu finns det alltså hinder på utebanan som man gärna får använda och träna på. Tänk på att 

om det finns en uppbyggd övning och ni bygger om den så ska hindren ställs tillbaka igen 

som det var byggt. Inga bommar får lämnas kvar på backen och pallar ska ställas utanför 

staketet. Medlemsavgift och anläggningskort ska vara inbetalt innan man rider på 

anläggningen och om man betalar anläggningsavgift per gång skriver man upp sig på listan i 

nya eller stora ridhuset och betalar in avgiften senast dagen efter man har varit och ridit

På onsdag är det dags för uteritt och på torsdag är det Stallhäng med US. 

Under hela påsklovet kan man vara med på Påskjakten 

leta ägg över hela anläggningen. Läs mer på anslagstavlan i stallet. 

Imorgon kommer det mer hö till lektionshästarna så är det några som vill ha lite extra träning 

så är ni välkomna till stallet kl. 11.00. 

På söndag är det final i Ridskolecupen i Ljungby och ORK är i final. Det är Anette Johansson 

som är lagledare i finalen så om ni är intresse

med henne och få mer information. 

Nu är alla lektionshästar utom Top Nawa

påskafton och var halt vänster bak. Han har för tillfället boxvila och kommer att kollas

under veckan.  

Under vecka 17 kommer vi att vara med i kampanjen Håll Sverige Rent och plocka skräp i 

Norrby. För det får vi 5000 kronor till föreningen och 

och förbättrar miljön. Vill du vara med och hjälpa till? Håll utkik! Mer

hemsidan och anslagstavlan. 

ORK säljer kaninhö för 20 kronor säcken. Det finns färdigpaketerat uppe på skullen och det 

går bra att Swisha på 123 553 15 53. Lägg gärna på 1:50 då det är en extra avgift som 

tillkommer för föreningen på varje

Under påsklovet kommer jag att vara föräldraledig

och Linnéa hjälper mig med mina ridskolelektioner. 
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Påsklovet är här och veckan har inletts med en hoppträning för mig med hela 18 ekipage. 

Det var blandat lektionshästar och privathästar och säsongens första utomhusträning. Alla 

hinder på utebanan som man gärna får använda och träna på. Tänk på att 

om det finns en uppbyggd övning och ni bygger om den så ska hindren ställs tillbaka igen 

som det var byggt. Inga bommar får lämnas kvar på backen och pallar ska ställas utanför 

t. Medlemsavgift och anläggningskort ska vara inbetalt innan man rider på 

anläggningen och om man betalar anläggningsavgift per gång skriver man upp sig på listan i 

nya eller stora ridhuset och betalar in avgiften senast dagen efter man har varit och ridit

På onsdag är det dags för uteritt och på torsdag är det Stallhäng med US. 

Under hela påsklovet kan man vara med på Påskjakten som arrangeras av US styrelse och 

leta ägg över hela anläggningen. Läs mer på anslagstavlan i stallet.  

hö till lektionshästarna så är det några som vill ha lite extra träning 

så är ni välkomna till stallet kl. 11.00.  

På söndag är det final i Ridskolecupen i Ljungby och ORK är i final. Det är Anette Johansson 

som är lagledare i finalen så om ni är intresserade av att åka och heja på laget kan ni prata 

med henne och få mer information.  

Nu är alla lektionshästar utom Top Nawaro igång. Toppen kom tyvärr in från hagen på 

påskafton och var halt vänster bak. Han har för tillfället boxvila och kommer att kollas

Under vecka 17 kommer vi att vara med i kampanjen Håll Sverige Rent och plocka skräp i 

Norrby. För det får vi 5000 kronor till föreningen och så är vi ju goda förebilder och 

förbättrar miljön. Vill du vara med och hjälpa till? Håll utkik! Mer info kommer på 

hemsidan och anslagstavlan.  

ORK säljer kaninhö för 20 kronor säcken. Det finns färdigpaketerat uppe på skullen och det 

553 15 53. Lägg gärna på 1:50 då det är en extra avgift som 

tillkommer för föreningen på varje Swish-inbetalning .  

Under påsklovet kommer jag att vara föräldraledig så jag har inga extra träningar och Tomas 

och Linnéa hjälper mig med mina ridskolelektioner.  

med hela 18 ekipage. 

Det var blandat lektionshästar och privathästar och säsongens första utomhusträning. Alla 

hinder på utebanan som man gärna får använda och träna på. Tänk på att 

om det finns en uppbyggd övning och ni bygger om den så ska hindren ställs tillbaka igen 

som det var byggt. Inga bommar får lämnas kvar på backen och pallar ska ställas utanför 

t. Medlemsavgift och anläggningskort ska vara inbetalt innan man rider på 

anläggningen och om man betalar anläggningsavgift per gång skriver man upp sig på listan i 

nya eller stora ridhuset och betalar in avgiften senast dagen efter man har varit och ridit.  

På onsdag är det dags för uteritt och på torsdag är det Stallhäng med US.  

som arrangeras av US styrelse och 

hö till lektionshästarna så är det några som vill ha lite extra träning 

På söndag är det final i Ridskolecupen i Ljungby och ORK är i final. Det är Anette Johansson 

rade av att åka och heja på laget kan ni prata 

från hagen på 

påskafton och var halt vänster bak. Han har för tillfället boxvila och kommer att kollas upp 

Under vecka 17 kommer vi att vara med i kampanjen Håll Sverige Rent och plocka skräp i 

goda förebilder och är med 

info kommer på 

ORK säljer kaninhö för 20 kronor säcken. Det finns färdigpaketerat uppe på skullen och det 

553 15 53. Lägg gärna på 1:50 då det är en extra avgift som 

så jag har inga extra träningar och Tomas 


