Hoppträning Vt- 2019
Ny termin och nya möjligheter att träna för Mats Torstensson, träningarna äger
rum på Ridklubben Udden torsdagar ojämn vecka med start vecka 3.
För dig som har en fast plats gäller följande:
Avgifter/betalning:
Du betalar för tre gånger i taget, 1050kr direkt till Mats bankgiro 386-3537 alt
via swish 070-4338830 medtag kvitto alt screenshot på att du har betalat. Märk
inbetalningen med RKU och namn. För er som inte har anläggningskort så
tillkommer en anläggningsavgift 50kr per gång. Anläggningsavgift betalas lättas
till Udden via swish 123-3716875 Alt betalas ett terminskort. Sköts inte
betalningen av anläggningsavgift så kan du förlora din plats. Licensierade ryttare
i Ridklubben Udden har naturligtvis företräde till de fasta platserna.
Tider/övrig information:
Kan du inte komma på träningen ansvarar du själv för att din plats blir ersatt av
någon på reservlistan. Se bifogad lista! Använd alltid reservlistan/annonsera i
FB-gruppen innan platsen släpps till övriga intressenter. Hittar du ingen reserv
får du betala din träning ändå. Vill du säga upp din plats meddelar du det så fort
som möjligt för att platsen snabbt ska kunna ersättas! Uppsägningstid är en
betalomgång dvs 3 träningstillfällen.
Första gruppen bygger hinder kl 17.15 och sista gruppen ser till att ridbanan/
ridhuset är tomt och släckt innan de åker hem. Var och en mockar efter sin häst i
ridhuset och på parkeringen! Om vi hjälps åt med detta blir det trevligt för oss
alla att komma till anläggningen.
Transporter parkeras på ridbanan vid Stora ridhuset viktigt att vi inte ställer oss
framme vid personbilsparkeringen. Detta på grund av olycksrisken. Då
träningen är utomhus går det naturligtvis bra att parkera vid de gamla stallarna.
Notera att gäststallarna är stängda för användning vid träning!
Information under terminens gång sker via Facebookgrupp och Uddens hemsida.
Detta var allt för nu, vid frågetecken tveka inte att kontakta mig
Hälsningar Anne Sabelström
morot4@hotmail.com eller 070-3417136

Gruppindelning:
Häst 17.30-18.30
Josefine Samuelsson
Amanda Fridolfsson
Annika Nilsson
Nova Klemensson
Evelina Granström
Ponny 18.30-19.30
Johanna Ekh
Ella Sjödahl
Josefine Samuelsson
Tuva Blomdahl
Elise Wickman

073-0560199
070-8528881
076-8318190
070-6705529
070-3488696
070-3396748

070-5777283
073-0560199
070-3018100
076-3225891

D-Ponny & Häst 19.30-20.30
Tove-Lisa Larsson
070-5350166
Viktoria Nilsson
070-5334036
Julia Nilsson
070-5350166
Wilma Pettersson
073-5600533
Carolina Radner
070-5141841

Reservlista:
Ponny:
Johanna Ekh
Moa Österholm
Nike Hempel Kronqvist
Emelie Nilsson
Sofia Persson
Emilia Carlsson
Ella Camara
Häst:
Evelina Granström
Alva Ståhlfors Korsar
Marina Nilsson
Angelica Egfors
Johanna Torudd

070-3396748

070-5573342
073-2020128
073-6437222
073-0889845
070-8649523
070-7780908

070-3488696
070-8814999
070-2361899
070-7443061
070-2256530

