VÄLKOMMEN TILLBAKA VÅRTERMINEN 2021
Terminen på ridskolan slutar V.51 och startar upp åter
V.1 & 2. Nedan finns tider och dagar för när respektive grupp
börjar.
TGR - grupper & alla färggrupper börjar V.1 men rider då inte
sin ordinarie tid (den ordinarie tiden börjar V.2). Nybörjare,
Rid & Lek och vuxengrupper startar V.2 sin ordinarie tid.
Se här nedan för tydligare uppdelning:
FÄRGGRUPPER (VIT, GRÖN & RÖD)
V.1 har alla färggrupper (Vit, Grön & Röd) en annan ridtid, då rids det en lydnadsbana till
häst, tränas teori i stallet och jobbas med ryttare som idrottare utomhus. Lämna ditt barn i
stallet under den angivna tiden med fet text, avstå gärna från att följa med in.

Utgå från den ridit ditt barn ska ha under vårterminen när du läser vilken
grupp eleven tillhör.
Måndag V.1 (klockan 10-12)
Röd grupp måndag 18.50 & Röd grupp onsdag 18.45
Måndag V.1 (klockan 13.30 - 15.30)
Röd grupp fredag 17.30 & Röd grupp tisdag 19.00
Tisdag V.1 (klockan 10-12)
Grön grupp onsdag 17.05, Grön grupp måndag 17.55 & Grön grupp lördag 10.00
Tisdag V.1 (klockan 13.30 - 15.30)
Grön grupp lördag 10.50, Grön grupp tisdag 16.30 & Grön grupp torsdag 17.05
Torsdag V.1 (13.30 - 15.00)
Vit grupp fredag 16.30 & Vit grupp torsdag 17.05
Torsdag V.1 (15.30 - 17.00)
Vit grupp tisdag 17.20 & Vit grupp onsdag 17.55
Torsdag V.1 (17-19)
Vit grupp måndag 17.05, Vit grupp onsdag 16.15 & Vit grupp torsdag 17.55

VUXNA- & JUNIORGRUPPER
Alla rena vuxengrupper eller de grupper som är blandade
vux + junior startar sin ordinarie tid V.2.
Detta gäller följande grupper:
-

Hopplös måndag 17.55
Vux. allround tisdag 18.10
Vux/ jun grön tisdag 19.00
Vux. motion torsdag 18.40
Vux. motion torsdag 19.30
Vux motion lördag 15.00
Onsdag 17.50

NYBÖRJARE & RID&LEK
Alla Nybörjare & Rid&Lek grupper startar sin ordinarie tid
V.2
Detta gäller följande grupper:
-

-

Nyb.2 måndag 16.30
Nyb.2 torsdag 18.45
Nyb.2 fredag 17.20
Nyb.2 lördag 11.45
Rid&Lek2 lördag 12.15
Rid&Lek2 söndag 10.00
Rid&Lek söndag 10.35
Rid&Lek söndag 11.10

LOPPANS TGR GRUPPER
Rider onsdag V.1 hoppning. För dig som rider 2 ggr/vecka
(kombigruppen + enskilda elever) deltar du också på
programridning söndag V.1. Första start kl.13.00 (Tilda
skickar ut startlista innan).
Detta gäller följande grupper:
-

Måndag 17.00
Tisdag 17.20
Kombigruppen
Onsdag 18.40

