
   Nyhetsbrev april 2016 

Vi kickar igång våren med att göra en nystart med månadsbreven. Värmen har kommit, träden börjar 
bli gröna, hästarna tuggar förtjust i sig de små gröna grässtråna som börjat växa upp. Det bästa av allt 
är att det är ljust om kvällarna så det går att rida ute i skogen till sena kvällen. 
 
Prova-på-ridning 
 
 

 
Under senvintern/våren har US anordnat Pröva-på-ridningar som 
har varit väldigt populära. Medlemmar har ställt upp med sina 
hästar, stora som små, som tålmodigt har låtit barn och vuxna 
prova ridningens ädla konst. Tack till alla som har hjälpt till! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tävlingshelg 
 
Den 2-3 april anordnades det en tävlingshelg i Fagereke. Det var Pay and Ride på lördagen och Pay 
and Jump på söndagen. Meteorologerna lovade fint väder och vi chansade och höll tävlingarna 
utomhus. Det var ett bra beslut. Det blev en lyckad helg med många fina ritter.  
 
Klubbkläder 
 
Du har väl inte missat att vi har nya klubbkläder på G.  
Vi kommer att bli sååå fina i våra nya kläder.  
Om du har glömt att beställa kan du kontakta Paula Stahre 
 så finns det nog möjlighet att göra en tilläggsbeställning. 
 
 
 
 
 
 
Dressyrallsvenskan för ridhäst 
 
Vi söker ekipage som vill vara med och tävla dressyr i lag för Fagereke till hösten. Tävlingarna går av 
stapeln veckorna 34, 37 och 42. Vilken dag och  
var är ännu inte bestämt. Omgång 1 och 2 rids i LB:3 och omgång 3 och en  
eventuell final rids i LA:3. Är du intresserad så kontakta Maja Lind  
070-237 66 87 senast 29 maj. 
  



Träningar 
 
I takt med att det blir ljusare och varmare så sker fler och fler av våra organiserade träningar utomhus. 
Allt för att förbereda tävlingsryttarna för utomhussäsongen. 
 

Den 29-30 april anordnades det en träningshelg i dressyr för Tomas Jonsson. 
Det var många ekipage som passade på att finslipa formen inför 
tävlingssäsongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licensryttare 
 
Vi ska ta fram tävlingsschabrak till licensryttarna. Mer info kommer inom kort på hemsidan. 
 
Löshoppningen ställs in 
 
Vi är tyvärr tvungna att ställa in löshoppningen då underlaget i ridhuset för närvarande inte klarar den 
belastningen som löshoppningen utgör. Vi vet att det är några medlemmar som har utnyttjat 
möjligheten att löshoppa och vi beklagar om det ställer till problem för er. 
 
Smittsamma sjukdomar 
 
Länsstyrelsen har gjort ett utskick till alla föreningarna i Kalmar Län angående smittsamma sjukdomar 
hos hästar. Länk till detta utskick hittar du på hemsidan. Det är viktigt att ta del av denna information. 
 
Hjälp med innehåll till nyhetsbrev.  
 
Vad vill ni läsa om i nyhetsbreven framöver? Tips, förslag och idéer lämnas till Ulrika Brün,  
0702155794, ulbru@hotmail.com 
 


