
        MAJ 2022 

 

Hej 

Ridskolan startar MÅNDAGEN den 15 AUGUSTI, terminen sträcker sig till och med november månad. 

 

Höstterminen 2022 

Nu tar vi kontakt med en del av er inför höstens ridning. Innan sommaren kommer fakturan där du ser 

tänkt dag/tid. Ridpriset höjs med ca 5 % per lektion. 

Avser du att inte rida i höst vill vi ha din avbokning senast 10 JUNI.  

 

Kansliet 

076-142 41 15 eller kansli@soderkopingsrs.se, lämna gärna meddelande om du inte får svar direkt. 

 Under veckorna 26-32 turas vi om att jobba och ha semester, återkopplar så mycket vi hinner☺.  

 

Personal 

 Fina Reuterwall, som i sommar går ridledarutbildning på Strömsholm, välkomnar vi som ridlärare i höst.  

Johanna väntar i september tillökning och arbetar tom v.27.  

 Jenny Gustafsson, Gunilla Melin och Habtom Kaysay jobbar vidare som tidigare. 

 

Sommarridning 

 Dagridläger v.26, 27 och 28.  

Söderköpings Kommun erbjuder tillsammans med SRS gratis ”prova på” ridning för sommarlediga barn 

och ungdomar under veckorna 24-28. 

 Mer info hittas på anslagstavla/hemsida, anmälan till kansliet som vanligt. Vi tackar kommunen och 

våra sponsorer för deras bidrag, vilket gör det möjligt för oss att genomföra denna uppskattade 

sommaraktivitet, JÄTTE TACK 

 

Hyra Häst 

Våra ridskolehästar jobbar under sommaren i huvudsak med läger här på SRS eller på Skogslotten, 

utöver detta har de lite välförtjänt semester. 

Eventuellt kan vissa hästar under sommaren hyras ut till dig som under året hyrt häst och är insatt i alla 

rutiner. Kontakta Gunilla för mer information.  

I början på september planerar vi ordinarie uthyrning igen. Håll utkik efter kallelse till mötet där vi tar 

emot intresseanmälan och informerar. 

 

Hopp och Dressyrtävlingar 

Vår tredagars hopptävling, KANALHOPPET planerar vi i år till helgen 12-14/8. 

Boka även 25e september då vi arrangerar KANALDRESSYR. 

Vi hoppas och räknar med dig, SRS medlem som funktionär under dessa roliga och 

förhoppningsvis soliga helger.   

 

Trevlig och skön sommar!!! 

Hälsar Styrelse och Personal i Söderköpings Ryttarsällskap 
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