
 

PÅ GÅNG HT-20 

Träningstävlingar vt-20 
Efterfrågan på fler tävlingar för ridskolans ryttare är stor och vi har därför 
planerat in 6 stycken träningstävlingar under hösten. De genomförs via ett 
projektstöd från ridsportförbundet. De kommer vara en del av ordinarie 
ridlektioner med undantag för ett par ridgrupper. Mer info kommer. 
 
Träningstävlingar ht-20 
Torsdag  v.39 24 september Träningstävling dressyr 
Onsdag v.41 7 oktober Träningstävling hoppning 
 Fredag  v.43 23 oktober Träningstävling dressyr 
Tisdag  v.46 10 november Träningstävling hoppning 
Söndag  v.49 6 december Träningstävling hoppning 
    Blåbärshoppning (för de allra minsta) 

Måndag v.51 14 december Träningstävling hoppning 

 
 

 

Träningshelg för Erik Berggren 
Favorit i repris. Samarbetet med hopptränaren Erik Berggren fortsätter och 
vi kommer under hösten kunna erbjuda två träningshelger lördag och 
söndag vecka 38 och 44.  
 
Intresset brukar vara ganska stort och vi gör allt vi kan för att alla ska få plats. 
Ryttare med ridskolehäst kan också i viss mån ges möjlighet att vara med. 
Intresse för att delta på ridskolehäst anges innan 26/8. Prata med Frida eller 
Fanny för att diskutera ett upplägg. Därefter fördelas ridskolehästarna. 
Ryttare som har för avsikt att vara med båda helgerna ges förtur.  
 
Lunch 
Det finns möjlighet att boka sig för lunch. Anmäl i förväg. Gäller även publik. 
 
Anmälan 
Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast 9/9 till träningshelgen v.38 
samt 21/10 till träningshelgen v.44.  
Anmäl dig till Fanny via mail fanny@jutagardensstuteri.se Döp mailet till Erik 
Berggren. Anmälan är bindande och vid förhinder kan man skaffa en lämplig 
ersättare som passar gruppen i samråd med Fanny.  I annat fall betalas 
platsen ändå. 
 
Kostnad 
Träning= 450:- /lektion  5-6 ryttare /grupp ca 1,5 h 
 (Priset är lite preliminärt. Det beror bla på vad kostnad för resa och boende landar på samt om 
vi blir lika många som vi brukar)  

Uppstallning = 200:-/natt 
Mat = 80:-/måltid 
Hästhyra = 200:-/dag 
 
Publik 
Vi hoppas på mycket publik dessa dagar. Så även om man inte kan delta 
uppsuttet lär man sig otroligt mycket från läktaren. Kom och ta del av Eriks 
kunskap och delta i gemenskapen. Dock får vi med tanke på rådande 
omständigheter begränsa antalet platser till 50 personer. Anmäl dig på 
Horsemanager om du vill delta från läktaren. 
 
Temadag lördag 19/9 
På lördag v.38 den 19/9 kommer Erik hålla en temadag för ridskolans alla 
elever samt SRS.s medlemmar. Alla som ska delta på träningarna senare 
uppmanas att närvara. Det blir som en bra inledning på träningshelgen. 
Maxantal 50 personer.  
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