PÅSKLOVS AKTIVITETER 10/4-17/4
Under påsklovet samt helgen vecka 15 pågår lektionerna som vanligt.
Mån 10/4
Fix i stallet och Skötar möte – Kom, hjälp till och se vad hästarna gör på morgonen i stallet.
Därefter har vi möte och får lära oss hur hästen ska visiteras. Kl 8.00-11.00. Ingen anmälan!
Ons 12/4
Ungdomssektionens Äggjakt – Spännande aktivitet där allt kan hända?! kl 13-16, 40 kr.
Obs betalas på plats till US!
Tor 13/4
Halvdags läger – Ett ridpass, fix och mys i stallet samt fika ingår. Kl 9-12, 250 kr
Fre 14/4
Terrängträning för privatryttare – Årets första träning från kl 10.00 och 1 tim per grupp.
Samling uppsutten på ”Jordgubbsbanan”. OBS! Säkerhetsväst är obligatoriskt.
Uppstallad Nääs 250 kr, övriga 300 kr.
Hoppis och Påsk Pay and Jump – Prova att hopptävla! För Ponnykulbarn eller för dig som
”träningstävlar” på 20 och 30 cm. ”Äggiga” priser. Samling kl 10.00. Hoppis 100 kr,
PaJ 150 kr, Privat 100 kr
Lör 15/4
Tema lektion för vuxna – markarbete. Detta är en lektion för dig som har ridvana och vill
rida lite extra eller bara ibland. Kl 9.00-10.00, 210 kr, 200 kr för ordinarie elev.
Ponnykul – Kl 10.00 + 11.00, 120 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 16/4
Äggahoppet – hopptävling med ”Äggiga” priser. Samling kl 14.00 för att fixa och gå banan.
Första start ca kl 15.00. Höjder att välja på; 40 cm, 60 cm, 80 cm, (100 cm) Glöm inte skriva
höjd och 2 önskehästar när du anmäler dig! Pris 200 kr/lektionshäst och 150 kr privathäst.
Startlista kommer ut på FB den 14/4
Mån 17/4
Lektioner som vanligt

Anmälan till aktiviteterna kan göras tidigast
onsdagen den 5/4 på FB eller
naasridcenter@gmail.com
Glad Påsk!

