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Finalvinst i Stockholmscupen!
SoRKs duktita .Ittire vann linala i Sto.kholmrcupen. Cupen ar
en la$.iivling I hoppnint som amnteE av ridskoloma runt om i
Sto€kholms liin. Under ett lr genomftirs ett atrtal delcivlinSd pA

hMma- och bonaplan. Hmma rider man pA ridskol s etna hii<tar od pt bortiplan ftr man llna hiistar av viirdktubben. Hinder-

/

ir 90.m - I m. Fioalen redr r Bodg/rka ttvriga h8 ver Osrshaninse och SoRK M5nsa SoRK-.ytare har Ent med i deltiivlintama och fiirt fram latet till linal. I linalen red Cecilia Cardell,
Ann. Lwinsson, Ma.iewgtm och EnmaTi,men Gmttis alla
hiriden

Cecitd, Kozono och

Enno.

Vira ridlirare...
Calle Olme arbear som ridHrare pi SoRK sedafl i ianuari. Calle har
Iramforalk ponnytrupper men ocksi en del underyisnin8 i
vuxengruppei Sollentuna, ridskolan och hirstarna ar ingen ny bekantskap f6r Calle.Han borjad€ att rida pe SoRK redan nar ridskolan startade 1985. Calle red ponny, m€n blev q.varr avkastad pa en lektion o€h
slutade SenastTrots att han var redd fdr aft rida kunde han inte helh
sig borta frin stallet utan gick och klappade och borsrade pa ponnyema" Mest av allt pa Friskus,en riktig hvorit Sa smenin8om veSade han
att b6ria rida igen och bl€v snan afltagen till specen diir han uivlade i
bede hoppnins och dressy,:
Redan i toneren var Calle ganska siker pe att han viue fortsitta atr jobba med h:isran Efter
Symnasiet arbebde han pe olika st2lloch kom sedan rillFlyinse som
h;istskdtare. H6sten I 999 kom han in pa den tveariga hippolog-

utbildningen, samtjd i8t somJohanna Berglund,som ocksi har jobbat
pe SoRKHippoloS€n har f6rsta utbildningsaret f6rlagt till Flyinge.
Derefter forts:itter de som ska bli ridErare att lisa en andra :r pt

ir

Efter hippologe)emen jobbade Calb paTyres6 ridskola. Men ou
han tillbaka pa SoRK diir alltinS stanade. Calle ar glad att fi iobba
med hast r och gillar sitt iobb som ridlerare.Cdb er en uppska(zd
instruktdr och visom rider fdr Calle tycker att detvar allt en himla
tur att han inte iluEde fitr gon den dar gen8efl han ramlade av

Vad giir man som funktionir?
Den 23-24 mars har vivera

t aditionella inbiudningstivlingar ihoppnin& Detar roli8t att

kunna ber:tra att yaE civlingar ar rnycket

populira.V far ofta hirE 5tt det ar velordnat med
treyliga och k'rnniSa funktionarer.....och det beritmmet ska alla ni som troget stiller upP
Vad

g6r en rivlingsfunktion5r dei Tia, vad vill du

&ral D€t

finns namfiten ganska manga olika

ParkerinEen

2'3 p€6oie.
Pt parkeringen visar du hesttranlponema till ratta och ser till att utrymmet nFias Pl biista
setL Du arbetar i lag med de dvriSa parkerinSstunktionererna"
Detlinns alltid minst en erhren parkeringsvakt p: plats som har huvudansvaret
Det ar tidig morgon som Siill€r, in€n i gendld avtar arbetet framet fiirmiddagen.

F6rberedels€r: KIii dig YarmC!

Sekretariatet +6

peBoner

I sekrehriatet startanmal€r sig q/ttarna och visar upp sina tiivlingslicenser mm. De ska ockse
fiirses med nummerlapp och betala veterineravgift Sekretariatet tar ockl ut start- och
resultntlistor samtgor i ordning prisbrickaI sekretariatet kravs ing€n hastkunskap men dar€mot ordninSsk;insla.

Framhoppnine 2-l
P3

pesoner

fnmhoppningen far du se hur ryttarna f6rbereder sig (br. att komma ih58 till nista klubE

divling).Tva funktioner behirvs:
l. Bygga upp hinder som rivs. Kratta vid hindren. Se till att hindret ha er
2.Se tillatt nasa ry(are itur ar beredda och ger tillinslappet

ritt

ht id.

Firrberedeher: GA iSenom med avlingsansvariS hur hrjga hindrena iresP.klass

fir varr

och

hur de ska se uc Tag pa varma khder!!

Banan

,l-6 personer

Som funktionar pe ridbanan har du formanen att se alla ekipaSe iaktion. Detlinns
alltid en banansvaris pe plats som du kan friga"Tre olika tunktioner behitvs:

I. att bygga upp hinder som rivs samt att krata vld hindren.
aft skdta startflagga.
L att skirra mllflagga.
Att "flagga" ar inte svarr Det viktiga ar att du gftr likadant fdr alla
€kipage sa att det blir retnisr Darfijr f:r en flag8er inte bytas ut
2.

mitt llnder pasiende klass.
Fdrberedelser:Tillsammans m€d banansvarig ska du Era dig och ge grund- och
omhoppningsbanan.Titta hur rrttarna kommer att rida m€llan hindr€n sl att du sttr isikerhet nir hastarna passerar och niir det ar dags att hitia flag8an fiir start- och malgeng.

!!e!!ipp 2 peemr
Vd inslippetska du se tillatt niista r).ttare haller sig beredd samtsleppa in ekipaget pe banan
se snart fiire8i€nde ritt ir avslutad. Pricka av pi startlistan att det ar raft ryttare! Har ir det
viktiSt att det gtr
och att du har "koll". Det ir bra aft vara we - den ena skatter liltan
'rndan
och den andra 6ppnar d6rren.

Firrberedelser: Uir dig banan.Tavlingsansrarjg ger dig startlistor att pricka ay ekipagen
Ta pa Yarma

mot

kleder!!

peNne.

Utslapp

2

Sltppa ut

ryttire fren

banan.

Fiirberedeker: Lar dig banan sa aft du v€t ner ryttarna ridit klan och
d6rren ska iippnas. Kli dig Yarmt!

DgllsrEEg!

a pemncr
I domartornet sitter du pa "ftrrsta park€tC'.Tre olika uppgifter si<a
I . domarsekreteraren - fitr ant€ckninSar et domaren.
2.TidtaSar€n - skdter den maskin€lla tidtagninS€n.
3. Manuell tidt gare - back up farr den maskinella tidbgningen.Tve stycken "klockar".

Om du vill prova att yara dornarsekreterare er en bra ide att b6rja som bisittare till

Fdrbered€lser:

Kli

lir

dig grund- och omhoppningsbanan.

dig varmt!

Galetterlaa:-r rroner

Gl6m lnte att;ta och drlcka! Som funkionar fer du naturliStvis fika och lunch beroende pe
hur lenge du hjilper till.
Yi behrryer stindiet parylhing a, tunktion,ire':Alla behatvs och kan hialpa till- bede de som
har hisrvana och de som inte har d€L
Ar du nytiken och villveta merl Ring mig pi 08-755 57 79 se beratbr iagvidare.

Gitten Lundgren/dvlingsansrariS pe SoRK

Sollentuna den 18

Gb.u l1002

Nigra rader frin ordfiiranden.
Vem iiSer Sollentuoa Ridklubblll

Det gdr du och ias,och alla andra som

ir

medlemmar iver ridktubb.

Sollentuna Ridklubb ei en ideell f6reninS och utgitrande lokalavdelning av Ridfrimjandet med
;indamelattbla framja ridningen i SveriSe. F6reningen skallockse driva ridskotev€rkamheL
Hcrgsta beslotande orSan er ersmdret ell€r de arsm6tet ej ar santat sryrets€n. fusmartet vitier styreken rom bland flera iliSgande bla skallverka fdr fdreningens syiien och ansvara fitr
d€n lirpande verksamh€t€n. Solveig, Era, Hasse, Karin och Calle ir ansdillda av ridktubben fdr
att klara av den lopande driften av vir ridskoleverkamh€t

Stiftehen Sollenuna Ridcenrer iter, fdrvaltar och lyr ur ridanlegnin& inklusive hagar, med
tillh6rande stalltill Sollentuna RidklLrbb. Stiftelsens styrels€ aryelibtand ridktubbens styr€tse.
Med andra ord,din moiligh€t att paverka rad som hiinder idag, och vad som rka Mnda
framdver i ridklubben ar beroende av ditt enSageman&
"Vi Yill ha en rirkfri anlag8ning".
Vir Ungdomssektion har tagit scillningiSoRK skallvaia en r6Kri anliggning.Visa vara ungdomar respekt och tind din cigarett utanfir vir anlegninS.
Vara marsCivlingai
Hoppning fdr ponny pi litrdag€n och fdr hast pa s6nda8en, den 23 och 24 mars.Vi har maxim€rat antalet staner till 200 st/cken per dag, bl a fdr att fe dragtiSt ttnta dagar fdr siviil ryrtare som funktioniirer.
Var med och hjalp dll pt vAr. €vlin8arAnteckna dig pi funktion:irslistorna- D€t finns jnget
"fdr svarC',det finns alltid nigon rom tar hand om en nybdriare.Din hiatp b€h6vs om vi skalt
kunna genomrdra vira hemmatiivlingar som ar se oerhdrt uppskattade bland ryttarne och
som ger vir klubb etr stort €konomiskt tillskotr Boka den 23 och 24 mars redan idag.

Agrirlinsforsakringar Hastbiten Ridspon AB, Si6villan, Stens tCA orh So entunahem er
med o€h bidrar till ver verksamhet genom rektamplaG i ridhuserAgrirl:insfdrsekrinSa. och
Hestbiten sponsrar aven vira tivlingar imars och november
Gynna vira sponsorer:

ott

Sollentuno Ridklubb
cir en helt rokf ri onlciggning!

