Terminsstart Länghems Ridklubb
HT 2019

Hoppas att ni alla haft ett riktigt skönt sommarlov och semester! Det verkar iallafall
våra ridskolehästar haft. Några har varit på utflykt och haft det mysigt på annan plats
och övriga har varit kvar men haft skötare under flera veckor med ompyssling och
mysiga ridturer. För att inte tala om en massa gräs att smaska på!
Nu är de utvilade och redo för höstens lektioner och aktiviteter!
Under sommaren har det skett lite förändringar. I stallet har våran lilla Paco hittat sin
egen ryttare ochflyttat och blivit privathäst åt en liten Ronja. Det tror vi kommer passa
honom perfekt! Istället har vi fått tillökning av inte mindre än två nya hästar i stallet!
En storhäst som heter Hope eller Hoppan som hon även kallades av sin ägare som pga.
utlandsjobb lånat ut henne till oss. Hoppan är ett stort Hannoveranskt halvblod som är
dundersnäll och välutbildad vilket säkert kommer göra att hon hamnar i topp på mångas
favoritlista. För tillfället har hon dock haft oturen att ha fått en spark men vi hoppas
hon snart är "på hovarna" igen.
Sen fick vi även hem en liten C-ponny som heter Monis, Mona egentligen men det har vi
ju redan en... En pigg och snäll sak som vi hoppas skall trivas och även hon bli en favorit i
vårt dundersnälla gäng!
Redan nu onsdag kör vi igång hästarna med dressyrpass och har ni inte anmält redan så
gör det! Missa inte uteritten eller markarbetet/hoppningen på fredag!
Nästa vecka (v. 33.) kör vi igång lektionerna igen och under denna veckan så går vi
igenom gruppfördelningarna. Har ni inte hört något från oss så behåller ni samma tid och
dag som innan. Terminen sträcker sig sedan fram till lördagen vecka 51.

Hoppas och ser fram emot en härlig HästHöst tillsammans!
Vänliga Hälsningar Catta

