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NYHETSBLAD 

sommar/HT 2020 
 

 

Nu är vi precis i början av en härlig tid för både människor och hästar – sommar och 

oftast ledighet; sommarlov, semestrar och för hästarna SOMMARBETE! I skrivande stund 

går hästarna uppe i sin härliga hage och äter så mycket gräs de bara orkar. Åh, vad 

vi unnar dem det! <3 Personalen gör sista rycket med att städa stall och få allt färdigt 

inför semestern. I höst är mycket sig likt, men som vanligt finns det ändå en del små 

förändringar som vi vill informera er om; Vem tar till exempel över när Johanna 

Johansson går hem på föräldraledighet? Finns det några nya, spännande aktiviteter 

att delta på? Vad händer på hästfronten? Läs, så får du veta! Trevlig sommar! 

 

På gång… 

Sommarkurser 

Nyhet för i år är att sommarkurserna är fördelade 

både före och efter hästarnas sommarbete. 

Populärt koncept med högt anmälningstryck! 

För den som är ridsugen och inte lyckats anmäla 

sig så finns några ströplatser på Rid- & 

trivseldagen den 24e juli. Maila kontoret för info 

och anmälan! 

 

Börja rida? 

Kontakta oss för att ställa dig i kölistan om du är 

sugen på att börja rida! Nästan alla platser är 

fulla, har du riktig tur kanske vi har eller får 

någon ströplats ledig på just din nivå. I väntan 

på en fast plats så rekommenderar vi Happy 

Hour eller Prova På-ridning! 

 

Happy Hour varje fredag! 

Happy Hour Lyx! 

Extra träningsgrupper! 

Nu händer det grejer för alla som 

älskar vår Happy Hour, vi 

kommer nämligen att köra det 

varje fredag! Tiden blir kl. 16-17 i 

manege A. Olika roliga teman 

såsom dressyr, WE, familjeridning, 

uteritt m.m.. Dessutom blir det 

utöver detta ”Happy Hour Lyx” på 

utvalda fredagar – särskilda 

teman med bara 6 ryttare. Nån 

fredag smyger det sig även in en träningsgrupp 

för seniorer. Håll koll på kurserna på Kundlogin – 

där ser ni vad som finns att anmäla sig till, för det 

dyker upp en massa saker! 

 

Träningsgrupp för juniorer 

Lina kommer hålla i extra träningsgrupper för 

juniorer i mindre format – perfekt om man vill ge 

ridutvecklingen en extra kick! Mail har gått ut till 

berörda nivåer, platserna har gått åt som smör 

och vi är glada över så många ambitiösa elever 

som vill lära sig mer! Rider du i J1-J3 och vill vara 

med, maila kontoret så sätter vi upp dig på 

väntelista! 

 

Höstens aktiviteter 

Vi har planerat för 

ridskolehoppning, dressyrdag, 

höstlovsaktiviteter för juniorer, 

klubbmästerskap i hoppning och 

dressyr. Mer info om respektive 

aktivitet kommer när det närmar 

sig!  

 

Privatlektioner 

Kommer hållas som innan. Höstens 

tider släpps i början av terminen! 

Privatlektionerna i augusti är 

öppna för anmälan nu – endast ett 

fåtal tider finns kvar! 
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Bebislycka! …och föräldraledighet  

Snart ankommer ytterligare en blivande ryttarstjärna. 

Johanna Johansson ska ha bebis och går hem på 

föräldraledighet i höst. Terminen kommer att börja som 

vanligt med ordinarie ridlärare. När det börjar bli dags för 

Johanna att trappa ner så kommer två nya 

ridläraransikten dyka upp; Lindha Svensson och Ulrika 

Strandberg Wallén. Läs en kort hälsning från dem här intill, 

utförligare presentation kommer i höst!  

 

 

Hästarna 

Vårens stora händelse var ju när det 

blev föl på ridskolan! Mirakel föddes 

den 5 april. Hon och hennes mamma 

Märta har numera flyttat ut till Torpa 

eftersom det är en bättre miljö för ett 

föl att växa upp i. Märta kommer att 

flytta in till ridskolan senare i höst när 

Mirakel är ca 6 månader och klarar sig utan 

morsan (frågar man henne själv så klarar hon sig bra 

redan nu, mycket självständig fröken!). Mirakel kan ni 

fortsätta att följa via uppdateringar på våra sociala 

medier! Det kan vara så att vi har råkat köpa en lekkompis 

till Mirakel också… som vi inte riktigt har berättat om än… 

Vi kan avslöja att han kallas för Flugan, mer info kommer! I 

övrigt så kanske några har noterat att det är flera spiltor 

tomma i stallet? Och ja, att skaffa några nya hästar står 

redan inskrivet på shoppinglistan för augusti, spännande! 

 

Det var allt för nu, njut av sommaren för det ska vi 

och hästarna – vi ses när vi kör igång igen! 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 

Vid det här laget har covid-19 funnits med så länge så vi knappt minns hur det var innan. 

Vi är otroligt tacksamma för att vi har kunnat ha ridskolan igång under våren, förvisso 

med vissa restriktioner men ändå i stor utsträckning ”som vanligt”. Tack för att ni hjälpt till 

att göra det möjligt! Vi vill dock uppmana till fortsatt försiktighet! Covid-19 kommer med 

största sannolikhet finnas med oss även i höst. Vi fortsätter att följa de rekommendationer 

som kommer från FHM och SvRF. För er som själva befinner i, eller som delar hushåll med 

personer i riskgrupp så uppmanar vi alla att göra sin egen bedömning i huruvida ridning 

känns som en genomförbar aktivitet eller ej, ni är välkomna att bolla med oss om ni vill! 

Hej! 

Hag heter Ulrika Strandberg Wallén. 

Jag bor utanför Göteborg, är utbildad 

Svensk Ridlärare Level 2 och har 

erfarenhet från flera ridskolor runt 

Göteborg. Jag har en egen häst som 

heter Shakira som jag utbildar och 

tävlar. Jag brinner för bra ridning 

oavsett gren och ser mycket fram 

emot att börja jobba hos er! 

 

Hej! 

Jag heter Lindha Svensson och har 

bott i Varberg i snart 5 år. Jag brinner 

lite extra mycket för dressyren och 

tränar och tävlar flitigt med mitt eget 

dressyrsto Ninja. Förhoppningen är att 

hon ska gå lite högre klasser i dressyr 

till vintern! I undervisningen brinner 

jag extra mycket för de små 

detaljerna och att jobba med 

elevernas sitsar! Jag har jobbat lite 

här på ridskolan för några år sedan 

så några kanske känner igen mig! 


