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So lentuna Ridklubb?!

Den l2 december brokor det loss. Klocksloget 6lerkommer ungdomssektionen med senore. Ndgro speciello
iroditioner som 6r med iiven i 6rets Lucio-shJw dr som vonligt kodril;erno for b6de ponny och hdS, och rjven
Lucio t6oel..dcir ol'o born f6r voro med och voro lornor, slibrnqossor, lorr'or n.m. En nyhel for 6rels show dr bl.o.
u6r lillo"looomor t nod. Hor du soker som du vrll bli ov med som dL-r ui'l sbllo isombond med showen? (P6
loppmorlnoden sciljes vod som helst; bocker, krukor, ridkl6der m.m.l Dotumen ddr du kon kommo och lomno
dino soker or 27 november och 4 decemberKom iqod lid, fyndo p6 loppmorLnoden, [iko i kofelerion, tog lofier och betolo intrddei'
Helo b-"h6llningen 96r till ungdomssektionen. Allo born som villvoro med i Luciotdget,
kon skrivo upp sig p6 ett onslog som snod kommer upp.

Si6lvklort holsor vi ollo mycket vdlkomno ott tiilo p6 6rels Lucio'showl

p

-ligo halsningor fr6n Ungdomsseklionen

Mh'rkestagning
I sombond med senosie konloktmonnomoiet dok
det upp lile f16gesldllningor kring mcirkeslogning.
Denno sommonlollning reder [<ir hoppning svis ut
begreppen.

Morke l, ridborgormcirket i dressyr och hoppning
p6 minsl lyro hindel p6 ldgsl r'0 cm hoid.
Mcirke ll, speciolprogrom idressyr soml minsl 5
hinder pd ldgslo hoid 50 cm i hoppning M<irke
lll, godkdnt prov i LC:1 i dressyr somt hoppning
pd 0,8O-bono.
Morke lV, godk<int tB: t i dressyr och l,OO-bono i
hoppning.
Mcirke V, LA:O i dressyr och I . 1O i hoppning

Dcirtill kommer visning ov kunskoper som t ex sodlinq, upp- och ovsittning, hcist vid hond somt krov
p6 visso leorelis(o kunsloper ovpossode lill respektive morke.

V6ro instruktorer brukor onordno mcirkestogning
for mcirke t och ll nor gruppernos utbildningsstotus
<ir p6 rdtt niv6 och eleverno onskor provo for morket.

Mcirkesloonino {or mcirke lll och dcirciver skulle
,onnolikt ]nkr.Ekto otltlor mycket p6 lelionsverksomheten. Mojligen skulle mon kunno icinko sig
ovloggonde ov prov i sombond med en klubbtovling.
Betydligt u arligore om miirkesiogning l<iser du i
Lillo Ridboken skriven ov Ullo Si6hlberg.

Vira novembertlvl rngar
Lordogen den 6 november hor vi hopptovlingor ior ponny och sondogen den 7 november or det @
dogs ic;, hcistorno. lokol tdvling for ponny och regionol forlcisl
14
November lcivlingor no brukor voro mycket vcilbesoLlo, co 300 slorlonde per dog. uel or lul, ocn V/
smickronde, oii Sollentuno Ridklubbklqrqr ov ett s6 kriivonde orrongemong. Del st<iller lrov p6 sitval ,4
tdvlingskommilte som enskildo klubbmedlehmor, dvs ott kloro ov orgonisotion och odminislrotion
somt oli vi hor iillrockligt med [unktionorer.

Boko in helgen den 6-7 november i din kolender!

Sollentuno

Nigra rader frin o rdfiiranden.
lniressei f.ir rldning dr p6 topp. Sdllon eller oldrig hor
ridskolon holt s6 mdngo ridonde elever som nu- Del dr oerhort glcidionde. Sialvklort sl6ller dei krov p6 ofi v6r perso'
nol kon to hond om eleverno p6 efi bro sdtt och ott vi kon
sicillo ett bro hdstmoteriol till elevernos fiirfogonde. Men
det stdller ocks6 [rov pd eleverno ott v6rdo s6vdl hiist som
ukustning efier vorie ridposs.

Vi erbiuder v6ro elever 6terridning i mdn ov plots. Niir vi
nu dr str m6ngo, vor nogo med ott ovbestcillo s6 oll n6gon
"nnon
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till denno termin. Comillo och Modorrr: lr,, l.ro ele"er
kunnot kiinno p6 redon medon Bonncrc lyvilrr visode hdlto
p6 sin forsto lektion och diir[<;r inte hunn]t [ommo in i
verksomheten 6nnu.

Vi hode en lokol dressyriiivling med sicrtcrnrle i LC, tB och
tA siindogen den 3 oklober Det ci' | '. ' ,l i. '' ),nd otl
intc fler kommer lor ott titto p6 lci"lrn3r,r,, l ,r '1' [61 6x
det blir sd tomt p6 laktor'no och syncl lc,, .,ii clcl dr elt
utmrirkt tilllcille ott "se och lc;ro".

kon fd chonsen.
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Thqt's o Foct olios Freddy f.-9O Stolkerxx - Relkoxx
Freddy cir ett ful blod som ursprungligen kommer fr6n lrlond
och hor vorit p6 ridskolon sedon 1994. Hon hor tidigore
tovlot ldti B och C i dressyr och Lir en ov ridskolons bdslo
dressyrhcistor. Hon <ir ocks6 mycket duktig p6 morkorbele.
Tyvcirr blir hon iblond lite okoncenirerod ncir ondro hcisior
kommer for nciro honom. Dd foller hon oronen bok6t c'ch gor
ollt vod hon kon lor ott se riktigt sur ut. Men ispilton <ir hon snoll
och gil or oit bli ompysslod.

Forzythio trlios Iio f.-9l
Forzondoxx.-.Grey Downxx
Fio <ir en chormig liten fullblodsfroken som hor vorit lyro 6r
p6 ridskolon Hon <ir iotteduktig pd oit hoppo boro hon
kommer from till hindren. Vogen dit kon iblond 96
Iite p6 wciren. P& tovling hor
hon plocerot sig vid eit llertol
tillfollen. Ute i hogen <ir
Freddy en ov hennes bcisto
kompisor. Fio <ir en ov de
mesl popul<iro hcistornq i
stollet bl o dcirfor ott hon <ir
s6 vcildigt sn<ill och trevlig
ott goro iordning.

Emil

f.- 89 Hdrst. okiind

Emil dr ridskolons egen buspoike. Hon kon 96 hur fint som helst p6 lektion
men cir dei for tr6kigt vill hon gdrno oti det honder n6got. D6 ser hon l6lsosspciken i monegens hornor eller s6 boro sku or hon till lite grond - det gciller
oit h6llo i sigl Emil tdvlqde i hoppning ncir hon vor yngre. P6 senore 6r hor
hon tyvcirr vorii rolt mycket holt och hoppovningorno f6r inskr<inko sig till
lektionsiid.

Ridskolans ponnyer, del

ll

Millon f. 87 Hiirst. okiind
Stollets skonhetl Millon <ir flugskimmeln som mon dromde om ncir mon vor

libn och
plonerode o[ bli prinsesso. Hon dr en mellonstor D ponny p6 tolv 6r. Tillsommons
med Potril dr hon stollets bcisto dressyrponny o, h blir ofto bro plocerod p6 tcivling,
men hon kon <iven hoppo fost hon inte ldvlor i den grenen. Den hcir lerminen hor hon
blond onnot vorit pd UpplondsBro den 1 0/ 1 O och tcivlot dressyr, LC: L Millo n blir
olltid liko glod och gnoggor ndr mon kommer, hon <ilskor oti bli onpysslod, vilker
konske <ir lur efi"rsom hon blir smutsig sd lcit

Friskus f, 79 Hiirst. okiind
Friskus hor liksom bdsto kompisen KB funnits p6 ridskolon sedon den stortodes
1985. Hon cir en mcjrlbrun D-ponny med mycket nordsvensk r sig. De.syrs
blond onnot p6 den kroftigo byggnoden och den lockigo svonsen. P6 leltio-

nerno kon hon voro liie kilsk iblond, men ndr det or hoppning eller uteritt blir
hon olhid liko pigg, och iiven om hon inte or ndgon hojdhoppore s6 kommer
hon olltid over.

Surprice f. 92 Hdrst. okiind
Surprice foddes foktiskt pd ridskolon. Hennes mommo vor Redsk;n, en ov ponnyerno som
fonns p6 ridskolon tidigore. lngen visste olt Redsl in vor drcil.tig med Surprice, sd en dog
l69 det platsligt el f;l i Redskins spilto, dcirov det possonde nomner Surprice (overrosknhg).
Surprice 6r en morkbrun C-ponny med eh gloa humor, hon tycker det rir lul med b6de
hoppning och dressyr. Men det 6r hoppningen som hon dr bcist p6. Hon hor infe tdvlot
srirskih mycket eltersom hon inle or s6 gommol. Sin forsto ut"tdvling vor hon pd den 3,/10 99. Om hur det gick p6 tdvlingen kon du lciso i deffo nummer ov SoRK-nyti.
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3 oktober 6kte ponny-specen iv<ig fdr ott tdvlo i hoppning p6
tdvlingen liJorfdllo) hode tyvdn ebbot ut litegronn.
Den

For C-ponnyerno i

U pplands

Vasby RK.

LJppl onds Vdsby Ridklubb. Turen sedon

fono

liitt D blev det s6 h6r:

Li fick 6 fel i grundomg6ngen, Morie W. fick 3 fel iomhoppningen och Morie O. blev utesluten i
omhoppningen.

N<ir D-ponnyerno kom in p6 bonon isommo kloss blev resultoten s6 h<ir:
Anno och Moverick fick 3 fel i omhoppningen, Therese fick sommonlogt B fel, dven detto iomhoppningen och
Lino p6 Bellmon fick 4 fel igrundomg6ngen.
N<isto kloss vor Lcilt C och dcir gick det s6 hdr:
Lifick tidsfel igrundomg6ngen, Morie W fick 4 fel igrunden och Morie O. blev dubbelnollo (felfri i b6do
omgdngorno) och defio ledde till en 9:e plots. tino fick 4 fel dven hcir i grundomg6ngen, Anno blev utesluten
och Therese vor den endo dubbelnollon for D,ponnyerno.

Vi som vor med och tiivlode iir:
Anno Levinsson - Nonhogo Moverick
Lino Thor6n Bellmon
Morie Westmon - Surprice

[i Ekblom - Norrhogo Noron
lVlorie Olovsdotter - Snobben
Therese Weslmon - Gilbert

Allo hoppos vi ott det skoll g6 bcittre pA ndsto tdvling som cir en dressyrlcivling p6 Upplonds-Bro.

Dressyrtlvling

Vira ridllrare 2

Sondogen den lO oklober vor v6ro "specl[eier" ul och ldvlode
dr"..y, [o, ponny i Upplonds Bro. Bellmon, Millon, Norrhogo
Moverick och Potrik vor det som fick chonsen olt viso upP sig'

Evo Bengtsson

dr

oukloriserod
ridldrore och hor

iobbot p6

SoRK
sedon 1986. Evo
hor dels utbildot sis
p6 Str6msholm {RlK
l-3), dels hor hon

Som vonligr borjor dogen iidigt, forst till stollet [6r ocks6 fodro
ollo hosior. lledon lrukost intoges skoll utrustningen goros i
ordning och lostos p6 bilen. Dcirelter or det dogs oit losto
olodo ponnv, d6 hor <iven dogens "logledore" och chouflor

ocks6 vorii en pe-

riod p6 elt sloll

i

Tysklond och speciolutbildot sig till hopptiijnore. Precis som Sol'ieo s6 iobbor hon
med det meslo pd ridskolon. Alltifr6n oH
.kato slollet och hrislorno till odministrolion och oit utbildo oss ridskoleelever
Att hoppning dr ett ov Fuos huuudinkessen
hor vdl ingen kunnot undg6 ott m<irko.
Sicilv hor hon t 6 hostor: Copon och Covor
som b6do sl6r p6 ridsl.olon. Copon cir I 1
dr, Evo hor lcivlot honom uPP lill s"6r 1,r's

hoppning Ncir hor vor 5 6r vor hon
Iinol i Breeder

s
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- UPPlands Bro

i

en tci'lino Icir unghristo-

iolueiq tillrl;tt fo, otl orgonisero och overvoko oll loslningen
96r rciti till.
Vol pd plots kon komridning lo sin borion efter ott visso prok
iisko soker ulrditots. Progrqmmet som skulle ridos vor LC:1 och
det giorde Morie Wesimon p6 Bellmon, Therese Westmon p6
Millon, Anno Lewinsson p6 Norrhogo Moverick, [ino Thor6n
p6 Bellmon, ii Ekblom p6 Potrik och Morie Olovsdo er Anders
son p6 Millon p6 eii fortidnsifullt soit. tino pA Bellmon lyckodes
er<ivro en rosefi f6r en kedieplocering. Grottis ollo lieier till en
brq insots.

fr6n helo londet. Med Copon hor Evo
ocks6 vorit med i eliloiisvenskon men den

senosle liden hor hon inle vorit fullt kry

och hor darlar rrrydrr inle kunnol ldvlo.
Covol dr 6 dr och hor hillill' boro ldvlot i
unghiistklosser.
Evos lektioner

dr olltid omv6xlonde och

o

hon tycker det iir
roligt olt voro ridldrore. Allro roligost 6r
far.t6s hoppning b6de ncir hon trcinor
sirilv eller undervisor oss. Vi som hor ridit
16r Evo i ndgro dr vel oll dFI rnle lonor srg
ott f6rstiko fuskq sig igenom n6got momenl ien 6vning. Evo verkor voro ulrus
iod med 6gon i nocken eftersom hon kon
se ndr mon missor en h6rnpossering dven
bokom hennes ryggl

kul

-

visst ser mon

Vi dr mdngo som uppskottor ndr hon med
omsorg viiljer hdstor 6t oss. O[to [6r mon
en hri.l som pret is possor ens svogo si_
dor s6 ott mon kon f6rbiittros tillsommons.
Evo t/cker oft det 6r viktigt oit vi som ridskoleeleveriir iidmiuko infiir de

hiistor som vi rider. Mon
mdsie kommo ih6g ott
ott vorie hijsi 6r en

individ och det ar
h6slens egenskoper
tillsommons med

rytioren som ovgdr
hur l6ngt mon kon

Kontaktman namiite
Onsdogen den 6 oklober vor det koniokt
monnom6ie iklubben. Dei innebdr ot! en
-. represeniont for vorie vuxengrupp somlos for oii
stollo fr6gor, lomno synpunkter, utbyto erforenheter mellon
qrupper och myckel, mycket mer. Ammi Soderg6rd <ir somi,oniollond" och skriver protokoll som diskibueros i konloktmonnens [ock soml delges personolen. Minst en representoni
[r6n styrelsen delior for oit kunno ge omedelboro svor och for
ott kunno to med hdgor till sdviil styrelse som personolen'
Kollo upp vem som iir din grupps kontoktmon. Vor med och
p6verko din ridskolos verksomhet. Nosto kontoktmonnomote
blir tisdogen den l6 november kl I 8-30.

Det uar

allt fiir

den ha'r gingen!

Missa inte nlsla nummer di

berlttar om fler ha'stat och
-Ponnyer och der vi tar UIP
nya saker som henl m.m.

