HÄSTLOV VECKA 44
Under höstlovet pågår lektionerna som vanligt. Dessutom man man vara med på
följande aktiviteter;
Mån 30/10
Halvdags läger – Ett ridpass, fix och mys i stallet samt fika ingår. Kl 9-12, 250 kr
Tis 31/10
Skötar ridning – Kl 9.00-11.30, 150 kr. Du sköter om, mockar och rider din favorithäst som
det var din egen. Glöm ej skriva önskehäst.
Ons 1/11
Löshoppning för privathästar – Hasse hjälper er att löshoppa eran häst. Ca 15 min var från
kl 9.30-12.00. Pris 150 kr
Höstdag med Ungdomssektionen – kl 13-16. Kom och umgås, grilla och lek lekar mm
Tor 2/11
Halvdags läger – Ett ridpass, fix och mys i stallet samt fika ingår. Kl 9-12, 250 kr
Fre 3/11
Tema lektion – markarbete. Kl 9.00-10.00. För mer info se nedan.
Ponnykul – Kl 15.30, 125 kr. Ridning för de minsta barnen eller för de som vill prova på att
rida. Mer info se Lör.
Lör 4/11
Tema lektion – markarbete. Detta är en lektion för dig som rider stora hästar, har ridvana
och vill rida lite extra eller bara ibland. Kl 9.00-10.00 alt 14.00-15.00, 210 kr, 200 kr för
ordinarie elev.
Ponnykul – Kl 9.30 + 10.30, 125 kr. Ridning för de minsta barnen eller för de som vill prova
på att rida. Vi använder våra ponnyer och samlas i stallet. Vuxen som kan leda hästen ska
finnas med. Vi borstar och pysslar lite både före och efter ridturen och hittar på roliga saker
på ponnyryggen!
Sön 5/11
Träna som Viktoria Carlerbäck – Terrängclinic på Öijared. Kl 10-ca 13.30.
Dagen börjar med en demo och därefter får vi se några ryttare som tränar. Fika ingår.
Medlemmar mellan 7-25 år gratis annars 100 kr och övriga 200 kr.

Anmälan till aktiviteterna kan göras tidigast
from onsdagen den 25/10 på FB eller via mail.

