TEMAVECKOR VECKA 6 och 7 2022
Dessa veckor kommer att bli lite annorlunda även 2022 men vi ska försöka göra det så bra vi
någonsin kan, med din hjälp!

Vecka 6 och 7 VILAR våra lektionshästar, det är alltså inga vanliga lektioner dessa
veckor. Hästarna passar på att ”gå till tandläkaren” och att få sin årliga vaccination mot
influensa och stelkramp och de får en välbehövlig paus precis när fällningen av vinterpäls tar
fart och sommarpälsen ska sättas.
Under dessa 2 veckor ordnar vi många temaaktiviteter. Alla elever betalar för 1 lektion under
dessa 2 veckor, max en på plats men hur många ni vill digitalt.
det går inte att lämna
återbud för igenridning senare. Ridskolan ordnar aktiviteter framförallt v 6 och våra ideella
krafter i Barn& o Ungdomssektionen BUS brukar ordna roliga grejer v 7.

GRÖNT = Närvaro på plats – begränsat antal deltagare- anmäl i stallet.
OBS- max 1 GRÖN aktivitet per person (Hästskötarkurs i 2 steg undantagen) Till övriga anmäl
DIGITAL NÄRVARO TILL MAIL på aktuell veckodagsadress t.ex. mandag@orks.nu
tisdag@orks.nu osv Obs. ett mail per aktivitet du vill vara med på – vi kan inte hantera flera
anmälningar i ett mail! Var rädd om vår tid- gör rätt!
Preliminärt schema: VECKA 6

veckodag 17,00
18,00
Måndag Voltige (max 10) Voltige (max 10)
7/2
Hur vet jag att
hästen är frisk.
Tisdag
Ponnypromenad Käpphäst –
(max 10)
ridbanans vägar (10)

Onsdag
Torsdag
Fredag
Söndag

Hästens Biomekanik
/ rörelse
Hästskötarkurs WE- hinder
steg 1 av 2. (10) genomgång
KäpphästAtt börja tävla –
hoppning (20)
Blått kort info
Ponnypromenad Blått kort-kurs
(10)
15.00 (10)
17,00Hästskötarkurs
Ponnypromenad steg 2 forts fr
15,45 (10)
onsdag DIPLOM

19,15 Ridlärarna rider (max
30)

19,15 Hoppclinic (max 30)

19,00 (30)
WE- se ridlärarna träna
19,00 Att köpa egen hästekonomi, juridik mm

19,00 Presentation av vår
styrelse och vår
framtidsvision.

Kom ihåg :
1)ÖRKS Årsmöte LÖRDAG 26/2 kl 11,00 – klä dig varmt! Vi räknar med att placera
ut oss i ridhuset
2) kom och hämta dina 2 Restaurangchanshäften/appar under v 6 o 7Ta upp beställningar redan nu- Säljtävling kommer såklart!

VECKA 7 – SPORTLOVSVECKAN
kom ihåg GRÖNT = Närvaro på plats – begränsat antal deltagareanmäl i stallet - 1 per/person
SVART = TEAMS möte via dator/telefon, anmäl via mail (inbjudan
kommer på den mailen du mailat från – obs kolla skräpkorg)
veckodag
Måndag 17,00
14/2
Hästskötarkurs
steg 1
Tisdag
18,00 (20)
Ryttarträning
m Josefin
Onsdag
17,00
Hästskötarkurs
steg 2-forts fr
måndag
Diplom
Torsdag
Fredag
Söndag
13,30- 14.30
15,00 Hästfix
BUS årsmöte i inför
ridhuset löshoppning
klä dig varmt! (max en per
häst)

18,30-ca 19,30
Föräldramöte
foralder@orks.nu

18,00 - Frågestund om
ridskolan- ställ alla
frågor du vill.

16,00- ca 18,00
Hästarnas ponny-BUS
över hinder i ridhus.
max 25 pers på plats
utöver Hästfixarna
Direktsändning!
Länk på hemsidan.
BUS tar tacksamt emot
frivilliga bidrag under
kvällen på
swish 123 510 91 03
(ponnyn är inköpt men
behöver sadel o träns)

