SoRKNYIIA
Seriehoppning
Klubbens seriehoppningar har fdr andra 8en8en e8t rum och ?ir avslutade! Denna
teng minst lil<a rolig och spannande som den fdrra.
Seriehoppningen bestod av fyra olika klasse[60 cm fdr ponny,7o cm fdr hiist,80 cm
fdr ponny och 90 cm fiir hast. Denna seriehoppninS bestod av tre omganSar.

Har ar slutresultat fdr Seriehoppningen 02-03:
60 cm ponny
i:a Cecilia Osterblom
2:a Malin Nyman
2:aJessicaJ
3:a Linda Eriksson

80 cm ponny
l:a Li Ekblom
2:a Fia Bengtsson
3:a Malin Enberg
3:a l4oa Berttren

Ett Stort Grattis

till alla som placerade

sig!

Alla som vill och har ridit tillreckligt lenge kan vara med pa seriehoppnin8en. Fraga
din ridlarare om du vill vara med,iu fler desto baftre! SeriehoppninSen ar en bra
6vning om man ska biiria tevh, man tranar dven pe att hoppa bana och
omhoppningssvangan EnliSt mei er seriehoppningen jattekul!
Av: Fia Bengtsson

ott Sollentuno Ridklubb
6r enhelt rokfri onlciggning!

Trink p8

PonlytiivlinSar den 22 mars
Den 22 mars 2003 anordnades ponnyhopptivlinSar hlir pi ridklubben. Minga ryaare
kom med sina ponnyer fdr att vara med och tivla.Tavlingen bestod av tre klasser. klass 3
(LD), klass 2 (LC) och klass I (LB), klass
I ir den sveraste klassen dar D-ponny
hoppar hinder pa I meter.
BadeA-, B-,C- och D-ponnyer var med
och tiivlade,pa olil€ h6ider. Var man diir
pa morgonen sa fick man se de sdta sme
A-ponnyerna som hoppade si duktigt.
Aven flera av ridskolans ponnyer var
med och tivlade tillsammans med

ryttare frin ponnyspecen.
Fio o<h Nofthoso

Moo eftet !,nnen...

De som deltog var:
Snobben med Malin Spets, Cherie med Cecilia Osterblom, Bellman med Malin Ruhn
Gjbecl( NorrhaSa ponnyerna: Maverick med Malin EnberS, lYaverick uivlades iiven av Sara
Ullsten, Nitan med Moa BerSgren, Moa med Fia Bengtsson och Midwin med Li Ekblom.
Alla ekipagen startade i LD:n och nagra aven i LC:n, detta var en toppendag ftir alla
hemmaryttare, alla giorde bra ifran sig. Vissa lick lite on6diSa rivninSar men iag tror alla
var ndida med sina resultat. PlacerinSar fdr klubbryttarna:

3rdie plats i LD kat C tick till Cicci Osterblom och Cherie Grattisll!!

l:a plats i LD kat D gick till

Fia Bengtsson och Moa Grattis!!!!

5:e plats i LD kat D gick till Malin EnberS och lYaverick Gratds!!!!!!
Tyvarr in8a placeringar fiir de andra ekipagen men de ,lesta Sick till omhoppninS och
giorde i:ittefina rundoreven de som startade LC:n senare pe dagen. Ridskoleponnyerna
var iiineduktiga ner de vann 6ver valfenade privathestar. Nesta divlinS tenker vi toPPa
alla listor!
T:ivlinSarna startade tidigt pA mor8onen och h6ll pa fram till kvellen,det var kanonveder
hela daSen,solen sken och framridninSsbanan var alldeles laSom miuk att rida pi.Allting
funSerade som det skulle eftersom manga duktiSa funktionarer var der och hi:ilpte till.
MenSa ryttare beromde stallet f6r sina fina tiivlinSar
Som alltid en

iiittestort tack till alla tappra funktion:irer som gdr vera t:ivlingar

Av: Fia BenStsson

matiliSa!

Histtivlingar den 23 mars
Den 23 mars var det hopptiivlinS f6r hastar arranterat av var klubb SoRK. Det
var sju ekipage som stallde upp frSn ridklubben.l klassen 1,00 m tavlad€ ridskolans
hestar; Anna Levinsson red EpoqueW Camilla Persson red Kazano och Anna
Persson red Gordon.
Susanne LindeberS stallde upp med wi olika hashr Pirelle och Anastasia. Hon seillde
upp med Pirelle i 1,00m och med Anastasia i bede 1,00m och l,l0m.Susanne kom pl
liarde plats med Anastasia i I ,00m. Helen Berg tavlade pa sin hast Stnont Deal i I , I 0
och 1,20 och placerade sit pa nionde plats i I,20.
Ver ridlamrc Eva Bengtsson tevhde aven sin hastTistal i I,l0 och 1,20 och placerade
sit i 1,20 pa efte plats. Grattis tillalla placeringar!
Minga funktionerer hjalpte till och gorde tavlinten till en bra och fungerande tavlint!

AV:Cecilia Hagtbom

Sommarlov - iiven fiir hiistarna!
Nu er snaft varterminen och lektionsridninSen slut och de fir h?istarna ett vafdrtient sommarlovTerminen hiller pe fram till midsommar.Sen rids alla hastarna och
ponnyerna till sommarbetet i UpplandsVesby. Der Ear de tillsammans i en stor hage
och eter tras och mer 8ott. SiaNkhrt tittas de till varie da8 sa att de kan tas om
hand om nlgon skulle ha skadat sit. Hastarna tar barfota och innan de shpps in i
haten tar hovslagaren av alla hasarna skorna.
Efter sommarbetet, i augusti, b6riar hestarna iobba igen. Ponnyerna tar fdrst pe
ridleger i tva veckor men hastarna b6rjar direkt med lektionsridnint. Ner ridningen
bdriar iten maste vi som ryttare trinka pe att hestarna ska sattas iSant lite Engsamt
efter den Enta vilan.Tank er sjelva, efter en lint semester de vill man inte boria

hirdtrana direkL
Sommarlovet brukar gi fort och snart b6riar ridninten iten men det ska vi inte

Sollen@na den 26 maj 2003

Nigra rader frin ordfiiranden.
virterminen 2003, att det kan

Bra och
h ponny. Det ?ir
bra och friska
attraktiv fdr
m/cket iobb som latts ned fdr att g6ra
sina medlemma. och tillika kunder:kvittdt il! lenom hur minga det
ar som vill rida hos oss. F6r narvarande iil Uet ller an vad som fer plats.
Tack fdr

varierad undervisnint

pi

MinSa hielpte till som funktionar pe vAra harstiivlin8ar. F6rutom MYCKET val
genomfdrda civlingar bidroS ni :iven till ett ekonomisl<t 6verskott pa ca 50 tusen
kronor. Ett mycket fint bidrag till en ny ridskolehiist eller ponny. Hiiilp klubben
med novembertavlintarna.

Eori

i ny form blev mycket lyckat. Fyra temakvallar har samlat cirka 350 elever.
Defta har gett mersmak. lnitierad kiilla tror sig veta att nya temakvellar planeras till
h6stterminen der man 8Ar in pe lite mera detaljer och even planerar att anlita "tastf6relasare". Ser vifram emot,eller hur?!

Viilkommen tillbaka till hiistterminen, och om du inte 8dr det se var
bussig och sa8 till. Det ar som saSt minga som yill rida hos oss.

Funktioniirer beh6vs alltid!
"Oavsert om det ar en liten regional t?ivlinS eller en stor internationell tavlint finns
det mycket folk pa en tavlintsplats. Det spelar inte se stor roll vilken gren det gallei
det finns minga personer med olika uppSifter bakom kulisserna som fer tiivlnten att
fungera.
Kanske i.:inker man inte

si mycket pi

alla dessa manniskor som finns pa t?ivlinsplats,

men utan dem blir det ingen tavlint. Det ar roli$ att iobba pi tevlintar och det iir
si8 mycket om hastsport. En del iobb masta man var. utbildad fdi
andm kan man hoppa in iganska snabbL Pa sme tevlinSar finns samma arbetsupptiftei men da skdter samma person flera olika sysslorl'

ett bm satt att lara

Ur boken MEP/ HIPPO ov Lotto Jonkell
Vill du prova pe att vara funktionar vid vara tavlintarl Detfinns plats fdr alla! Ge in
pa vir hemsida u4 l4sqllcllurafidLlubbIgll sl ser du nir nasta tavlingsdllfdlle eSer

