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Hur gommol kon en ridskolehast bli?
Den fr6gon konske flero hor stcillt sig ncir mon ser SoRKs piggo, gomlo
hdsbr gd troget pd lektionemo. Svoret 6r noturligtuis off det iir inte en
ridskolehdsts dlder som qvgair om den kqn forts6iio ott 96 p6 lektion.
Tiito boro p6 Pom som vid 20 6rs dlder fortforonde rir idttefrasch. I

h6st hor hon till och med borjot tycko ot hoppning dr roligt - boro
hindren dr logom h6go. Personolen ser iu h<istrcrno vorie dog b6de i

strcllet och p6 lektion och kon viil ovg6ro om en hcist iir i kondition ott
lobbo. Dessutom kommer slollets veterin6r Sten Wiechel vorie vecko
och tittor till v6ro hdstor s6 visst blir de ordentligt omsk6ttol
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Sollentuno Ridklubb



Sollentuno den 14 december 2000

Tock ollo ttivlingsfunhion<irer, personol, tivlingskommi e, styrelse och m6ngo
mdngo fler som hor hjdlpt till oft skopo brutriittningor ftir dnnu ett bro 6r.

Under 6ret hor vi hunnit med ott genombro det mesio ov det som vi ftirutsoft oss
i biirion ov dra, ny belysning i ridhuset, ny ridhusbofen. ny sorg i monegen.
Ntislo 6r brtsdfler vi med blo bevottningsonliiggning, utbyb ov stollinredning,
dversyn ov venlilolion i stoll och ridhus.

Klubben fortntitter lills vidore ott erbjudo dteridning i m6n ov plots. Del <ir inte
boro ontolet ndrvoronde elever i gruppen som 6ppnor miiiligheten ot kunno rido
igen. Tidvis dr dei s6 ott ett dterbud ger m6iligheten ott l6to en hdst eller ponny E
en timmes vdlbehiivlig vilo iskillei for oti 1610 en ridskoleelev rido igen. Det mditre

N69ro roder frdn ordfdronden.

vi ollo respektrero.
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Vdro ridskolehcistor f ortscittning...

Just Pro'Be ol'roi Juppie L-92 Eloge - Hubertus
Juppie m6sle voro ridslolons sniilloste hiist dven
om konkr.rnensen iir h6rd. I spilton tir hon en

idttebebis som mon g<irno kromor om och pysslor
med liinge. Hon vor boro fro dr niir hon kom till
ridskolon och dr hafuronde en ov de yngsto
hdstorno som 96r pd lektionerno. lblond kon hon
ho lite viil br&bm, virskilt itrov och golopp-
6vningor. Men hon dr ombiiids och Rirsdker girro
det mon vill. Hon tcivlor med viss homgdng bdde i
bdde dressyr och hoppning.



Joregon olhs Floyd f.-91 Trouble Moker - B
En ov de yngre h<istomo i $ollet tir Floyd. Som unghtist
hor hon tivlot i hoppning med stor fromgdng. Vdistiiirn-
hast Symbni Er se upp - hdr kommer en konkurrent till
Itirstoplotsen! Floyd vili grimo fu uppmarksomhet och
gtir ollt br ott dro den till sig. Hon sporkor i boxen,

eller dror blk i hdra. Det kon voro bro olt veto ott
Floyd kon iippno boxdiirren si6lv om mon inte
stiinger den orden igt. I'ler dn en g6ng hor hon
kommil g6endes i stollet pd r,,pptiicktsftird. I

monegen sporkor hon olltid omkullollo hinkor
- konske gtimmer det sig en motbit i dem?

Chodsmo f.-88 Allegrcto - Collin
Del vockro, mtirto sloel Chorismo horvorit p6
ridkolon i drygt sex dr och iir en ov de mest
popukim hiistorno, Hon 6r omtyckt dels br ot
hon iir so icittesn6ll i soilion. dels br ott hon a|on iir so idttesn6ll i +ilion, dels br ott hon tir
pigg och lrom6t p6 lehionerno och duhig
bdde i dressyr och hoppning. Ndr hon vor
yngre tcllode hon i b6do disciplinerno. Nu
gdr hon p6 lehioner och somorbetor villig
med ryttoren. En verkligt positiv hdst!

Kozono f.-89 Koliber - \frgobond
Kozono hor vorit drygl tv6 6r pd ridskolon.
Hon iir den perEho ridskolehcisten; snall i
spilton, miuk och blisom idressyr och duktig
i hoppning...om det inte vore kir ollo ofticko
sp6ken som hon dr sdker p6 g6mmer sig i
hornen pd ridhuset. Allt kon voro hrligt br
en fog hast och det gtiller ott sticko ivdg om
mon hiir eller ser n6got. Hons skutt dr trcck

och lov inte so sloro o<h Kozono dr trots
sino sm6 krumsprtng en fovorithiist
br bdde vono och ovono ryihcre. Kozono
t<i"lor bdde dressyr och hoppning och
hor vorit gonsko duhig.



Vdro ridlarore 3
Johonno Berglund iir en "nygommol" ridliirore pd SoRK.
Vi som hor ridit i n6gro 6r ktinner henne vtil. Johonno
hor foktiskt vorit med i SoRK sedon ridskolon shrrode
1985. Allro brst 5om ponnyelev och p6 senore ticl hor
hon iobbot i stollet som ridinstruktitr Sedon i v6ros hor
Johonno ocks6 en gedigen utbildning, Hippologlinien, i
bogogel.

ridningen och ocksd till ollo htistor i stollet.

Du missor vcil inte

Hippologutbildningen ar Fd6rig. Fi,rsro drer p6 Flyinge iir ett bos6r diir mon
bl o l6ser teori om hdsten och f6r provo p6 mdngo oliko sorters h6stspori. lnte
boro ridning uton dven ktirning, trov mm. De som sko bli ridlarore ldser ondro
drel pd Striimsholm och dd koncentreros utbildningen pd ridlaro, pedogogik och
sddont mon beh6ver kunno [6r oit bli en bro in.t.troio.t lobSo pa .ij.tito.
Del dr rn6ngo som siiker in p6 Hippologen och onlogningen sker g6nom inter-
viuer, ontogningsprov sdvdl i ridning som ieori och ondro fysisko res]er.

Johonno hor tvd egno hdstor Bols och Cosby. Bols dr 5 dr och stdr i Sollentuno.
Plonerno dr ofl b6rio tiivlo honom i dressyr sd smdningom. Cosby <ir boro tv6 6r
och stdr p6 tillvdxt p6 londet uionftir Norberg. a" 

.

Jofionno trivs med ot iobbo som ridldrore. Hon hor m6ngo borngrupper och
gillor r:tmoningen ott liiro sm6 nybdriore rido och to hond o, h6:to;;o. Men vi
iildre rytlore vet oft Johonno dr liko entusiotisk ndr hon leder vuxengrupperno.
Johonnos lektioner hor olltid ett hogt tempo och ovningorno dr bro ich vorie-
ronde. 86de ryHrcre och hiistor f6r tdnko till. Hair dugei det inte oft kommo otr6-
nod och boro "6ko" hii5t uton det iir logom krtivonde och rolig ridning helo ti-
den. Det viktigoste 6r, siiger Johonno ott vi som ridelever hor en positii o*ityd

klubbt<ivlingorno i hoppning den
5-6 jonuori?!


