
 

Veckobrev från ridskolan v. 20 

Nu är det full fart med allt känns det som.  

Ridskolemästerskapen är planerade till den 18 juni och det går bra att anmäla inne på 
kontoret. Nytt för i år är att man kan anmäla lag och tävla i Hästkunskap också. Inget Grönt 
Kort eller Blått Kort krävs och vi instruktörer kommer att vara på plats och hjälpa er elever 
under tävlingsdagen.  

Formas har nu fått sin nya sadel.  

Exelle kommer att vara med på Ridskolemästerskapen och därefter åker hon hem på kvällen 
till sina ägare igen.  

Vi i stallet – laget vann distriktsfinalen i söndags. Stort Grattis!  

En Pay & Jump är inplanerad den 4 juni och samma dag är det också Upplev Häst – dag. 

Dag Landéns anställning kommer att upphöra hos oss av personliga skäl. Han jobbar till och 
med mitten på juli.  

Vi har två tävlingar framför oss som kräver mycket arbete och därför söker vi fler som vill 
hjälpa till innan, under och efter tävlingarna. Den 28 maj är det Buketthoppet en lokal och 
regional tävling för häst och den 6 juni är det Sverigehoppet lokal hoppning för ponny och 
häst. Vill du vara med och hjälpa till tveka inte att höra av dig till 
matilda.arneving@oskarshamnsrk.se.  

Är du sugen på Frukostridning? Lördagen den 27 maj har vi platser över. Mejla din anmälan 
på info@oskarshamnsrk.se.  

I lördags arrangerade Ungdomssektionen en mycket trevlig Mullecaprilli med 16 starter.  

Vi har tagit träckprover på hästarna och några kommer att avmaskas och hagarna ska 
mockas.  

Nu har utebanan blivit saltad så nu hoppas vi att dammet håller sig borta.  

Nettan och jag kör med vår nya traktor och vi är så nöjda med den. Vi sladdar, harvar, 
packar skit med den och anläggningen blir så fin.  

Tomas, Nettan, Matilda och jag har nu inventerat allt hindermaterial och vi har en önskan om 
att alla som använder det ställer tillbaka allt där man tog det och att vi alla är rädda om våra 
saker.  



Lördagen den 27 maj kommer vi att samla alla barn och ungdomar för att visa upp vår 
förening under Tolvskillingsmarknaden. Om du vill vara med kontaktar du Eva Häll, Julia 
Ohlsson, Isak Bogren eller Nellie Roos.  

På tisdag den 23 maj är sista dag för att anmäla/avanmäla höstterminens ridning därefter 
börjar vi arbeta med höstens schema.  

Nu är vårens försäljning av Newbody igång. Kom in på stallkontoret och gör din beställning 
eller gå direkt in på shopen https://www.newbody.se/shop/oskarshamns-ridklubb-
oskarshamns-rk/shopinshop/ .  

Jag kommer att ha lite semester nästa vecka och det är Matilda, Linnéa och Nettan som går 
in och har mina lektioner.  

Ha en skön helg och vecka som kommer så ses vi igen på tisdag v. 22. 

  

 

 

 
/Madde  


