
*ll rr+c*ra n clQ)obb,' a,,w

Soll(NYII Nr. 2002

Seriehoppning
Under hdlt & vi. rerminen har 4 klubbtiiy,inSar liSr rum.Varie diviing lar haJr 4
"klasser" rya [6. ponnl o(h wi fdr h:isl Po.n/klas:erna var 60cm och Liitr D (alltse
80cm f<ir D-ponny och 70cm fdr C-ponnl), llertllassema var 70 cm och La$ q 90
cm.l varie klass blev ett antal placerade, beoanie pi hur minga starter det vt;
varje placerad lick poiing. Pe se s:itt reknade! e. lotal segrare ut j varia llass nlir alla
4 tiivlingar hade ?igt rum-

Segrare i 60 cm 1dr ponny blev: Cecilia Osrerbaom
Se8ra.e i Liitt D J6r ponq/ blev : Fia Eengrsjon

Seg.are i 70 rm fdr hest ble!: Lolaa Danielsson
Setrare i L:itt D fdr hiist blen Anna Leyinsson

T).viiaa yar det fe som anmaldi ,ig, Serie hoppningor iir fiir alla.Aven om du inre lror
att d! l(an vinna se still lpp to. lrinihgens skull. Oer ar ierekuli!!!

Graitis till alla vinna.e och till alta lom kempade val i deltevlingarna!

Skrive! av: Fia gengrsson

Nu rir det dogs frjr sommorlov och vi
onskcr er ollo en glad och harlig

sommorl

*V# Vi syns till hristen igen!



Ponnytiivlingar den 23 mars
Deo 23-24 mars var der tivlintar i rtallet. F6rberedelserna startade redan pi
{redagskvillen. Senast kl. 18.00 var alla ponny rytere pl plats i srallerAllt skulle vara
lnt, nrSon bdriade schampone.a sin h:isr,medan andra bOriade sm6ria sadla. och
trins. En rimme senare var rll, hii5tar sa gott som
klan, piilsen gl;nsre och manarna var friserade.

Nu ite.atoa det bara att bygga banan, mycket hinder
skiJlle ,ram .ivan pa ute btnan. Efler I timmes sli!
och slep var iven banan lla,t snygg och prydlit.
En sista finpuB pi hasta.na sedan bar det av heml(,
fast aet g:illde bara q,ttarna, de i seketeriatet var
kvar till sena timmari

Redan k|.7.00 .:is6 moiton var det r.irelle i slallet, ryttarna kom run! 7.30. Hii5-
tarna fick mat och blev omprsslade lile till.Tr"anspo.rer b6rjade rulla ir pi park -
rjngen och nu blev de! liv 6ve.alk. K1.9.00 gick r6$ta staft, en sdr liten A-ponny, da,
6en rullade pi.

Hemmaklutben hade 6 st ekipage som tillsammans giorde I I starter, {drst u! var
Malin Spets pl Srcbber, de fick tyviirr ett stopp, Snobben var inte rikti$ vaken innu.
Nista hemmarrttare i. pi banar var Li Karlsson pl Cherie,fdr dem gick der binae,
de Eick felfrilt pi e. gansl. snabb dd o.h sluade pt en lemre 

'lacering.Som 

gr?idde
pi moset hiyade Malin Rohn-Cibeck in en pla.erinS dll. M.lin o.h Srobben kom pl
en ljairde plats.

f<ir Fia Bengtsson och Moa gick der inte si jaltebra, de missade ett hinder och rev
eft annet. Nitan med Moa Berggaen p, ryggen gjo.de en rikigr bra i.sals,hsr petade

ryver. wi bommar i omhoppninge.. l'lidwin ochThererWestrnan var o.ksi iarte.
duktiga men rev wi hinder i omhoppnjnSen de med.l Latt C var der minga bra rir-
ter men det blev inta placeri.gar

Alla var ndida med sina i.satser i tivliogen
och nrr tivlinten led mor sitt slut lastades alia
histar som kommit och betav sig hemet.
Minga kom och ackade fdr trevliSa tiivlingar,
vilket var mycket roligc Cafeterian sridades
o(h :rven hela stall€L ha srzrna fodrades och -,<1'
alla srrk hem. Kvar ttod baradll dukri* < -*^
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Hiisttiivlingar den 24 mars
Fbr SoRK dvlade fdrtiensrfu,lr Anna Levinsson
pe EpogueV( Cissi Cardell pi Nika, Malin Ekl6f
pi Cacaoccino (kallad Kakan), EmmaTorner pl
Kazano,Josefin Aberg pAVenus Z. Marie
Westman pe Forzythia, KarinWegner pi Bonnac
samt Susanne Lindeberg pe WharA Lady, Emma
Torner lyckades att placera Kazano i 1.00 -
metershoppnihgen. Dessutom hade alla v?ildigt
roligt under dagen. Jussi och hennis hdst Wlat^ k4l.

Visste du att....
Sollentuna Ridklubb,SoRK, bildades 1985 och har idag drygr 550 medlemmar.
Klubben ar ansluten rill Svenska Ridsportf<irbundet och Ridskolornas Rikso.-
ganisation.

Sollqntuna Ridkllbb genomfor drygt 450 ridpass varie vecka fti.delat pe 39
lektioosrillfiillen. Vi har ridgrupper pi alla niveer, fren nyborjare pi ponny
och hist till "specen" for de elever som rider hiisr .ll.I po.ny och som vill
fiirkovra sig yrrerligare i dressyr och hoppning.

Sollertuna Ridkluib iar ,oliande lediqe."nor for sin verksamhet:

. Sollentuna Ridcenter skall vara en oppen och venlig arliiggnirg. Den skall
fungera som en friddsglrd for sav barn som ungdomar oc| yuxoa i en
trivsam och god mili<i.

Sollentuna
utbitdning

Ridklubb rkall ge sina lektionsryttare en kvalirarav och allsidig
i ridninE och hisrkunsknp till ld8sta mdiliSa priser.

Ridklubb:kall uppnl den goda k\raliteten pl undervasnin8en
genom en vilutbildad och moliverad pe.sonal.

. Sollentuna Ridklubb skall arrangera lrli&r raivlingnr lor h:isr
och ponny i sival hoppning som dressyr.

Sollerltuna
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Nigra rader frAn ordfiiranden.
I yeft Jdra SoRK-a),ia r.rppmanade iat au stiilla \.,fp aoin lunktioner
pi vira marstiivlingar. Om der berodde pi min ytidian eller nlgot
annaa rp.l ln8en .oll- vi blev i vart fall mir:ga $oln hi:ipte till under
h.,!en i ,nnrs. Mlnga funktionerer och latom a.tal surter ger "lagom" slilaamma
daSai
SoRK ar.a.Serar {em dvlingsdagar per tr,hoppn:rg ponny och hasr i ma$,
dretr/r hiili i okober Jamt hoppnint ponn), oc|l haJt i november. Vi gdr delta 16r
!!t klubbens med lemmar, lekrions ryttare i '!pecen" o(h andra,skall vara valkomna
att komma och lavla ios rndrl ridskolor
Vi gd,'det iiven fd. att dra in eh slanr rill €r klubb genom aQrtavtifter och cafeleria-
ve.ksamheten, mirativlingarna rex. gav ett neco ll(a 40.000t. Dessurom 6r vi en
chlnr att v;sa upp ver fina anlaggning t6r and.a ryttare och rjdskolo. och skaffa oss
ett m).cket finr r),lte .om en duktig 6vl;ngsarrang6..

Tock tlk ni funktondrer so,l. Eijt detto mijjligL

Det ir minSa som l:ig8er ned nrycket trilid fdr desla
ttylingsdaSar, allrifren flerl da8a. till neSra timmai All.
insalser er viktiga, sekretariar, framhoppning, |irke-
ring, aaleteria, banan, stadning,god;sbord mft mm, Det
iir mi.g. olika upp8ifter av olika svlrigheB!.ad som
skall l65as lnder en tevl,ngsdag,och det inns knappast
niSon som iust du inte klar.r av.

Ll! oss bli ennu fler funktion:irer till vera novembertevlingar, draJryaen i ok@ber
krever inte lika mtcket funktionersinsilser, Oea:ir roliSt att vara tlnklionir och det
a.liiro.ikt pe minga olika satE Kom iten!

Om du inrc har mdilighet an hieha dll kom och titra pi vli. tivlangai. Upplev en
proppfull parkerinS, en proppfull celeteria, fyllda lak6re, reryolx ryitare pi fram-
hoppninglbanan, saBande D/nare iflne pn banan i ridhuseq och rartdr inte rlnda av
med en dagens lunch i cafererian. Aat litta pi en tevljng, aopp eller dressyr,ar en
faniastiskt larorik och t.evlig leoril€ktion, alldeles tratis de$5!tom,

En itigt ktunahde funkn@iil

Tcink pd oft
<ir en helt

Sollentuno Ridklubb
rdkfri onkiggningl


