Micketräningar i dressyr och
hoppning i höst!
Nu har vi träningsdatum i dressyr och hoppning klara för höstterminen 08 och vi är glada över att Micke Larsson har möjlighet att komma till oss.
Micke är auktoriserad och diplomerad ridlärare, MSV B-domare och Ctränare i dressyr. Under årens lopp har hans privatelever haft stora
framgångar på tävlingsbanorna. Han har dessutom lång erfarenhet av
ridskoleverksamhet. Vi som redan provat på att rida för Micke är väldigt
nöjda och kan varmt rekommendera honom både i dressyr och hoppning!
Micke kommer till Stall Balans:

Dressyr

Hoppning

Lördag 30 augusti
Lördag 13 september
Lördag 18 oktober
Lördag 15 november

Söndag 31 augusti
Söndag 14 september
Söndag 19 oktober

Samtliga träningar börjar preliminärt kl 12.00 på lördagar och kl 08.00 (frambyggning)
på söndagar.
Träningspassen i dressyr är 45 minuter och kostar för RSB-medlem 300-350 kronor per
ekipage beroende på antalet ekipage. Man kan rida enskilt eller två ekipage samtidigt
(lägre kostnad). Träningspassen i hoppning kostar ca 250-300 kronor per ekipage och
varierar i längd beroende på antalet ekipage i varje grupp. Max 6 ekipage/grupp. I mån
av plats kan även icke klubbtillhöriga erbjudas träningspass mot en extra avgift på 50
kronor/tillfälle.
Träningspassen fördelas i den turordning anmälan inkommer.
För den som deltar med ridskolehäst/ridskoleponny tillkommer hyra enligt ordinarie
taxa.
Så långt det är möjligt håller vi träningarna på vår egen ridbana på Stall Balans. Vid
eventuell träning i ridhus tillkommer ridhusavgift.

Anmälan
Bindande anmälan mejlas till lisa@stallbalans.se. Senast den 15 augusti vill vi ha Din
anmälan till första träningstillfället. Du kan anmäla Dig till ett eller flera tillfällen
samtidigt. Om Du anmält Dig och får förhinder är Du ändå betalningsskyldig alternativt
att Du själv ordnar ersättare till Ditt träningspass.

Din anmälan ska innehålla namn, telefonnummer och e-postadress, ekipagets
utbildningsnivå och Din hästs/ponnys namn samt ponny-kategori. Du måste också ange
om Du önskar enskilt pass eller om Du kan dela pass med annat ekipage. Om Du väljer
det senare parar vi ihop ekipage på samma nivå, så att träningspasset blir bra för båda
ekipagen. Om Du vill delta med ridskolehäst/ponny, skriver Du också vilken häst/ponny
Du önskar.
Frågor? Kontakta Lisa, tel 070-377 29 51 eller 697 44 eller e-post lisa@stallbalans.se

