Hej, nu börjar terminsstarten närma sig och för att ni ska kunna planera era träningar kommer här
information om vilka tider olika tränare finns på plats på WRK.
Cecilia Stenström DRESSYR (onsdagar stora ridhuset ca 16.00-20.00, ridhuset bokat - inga andra får
vistas på banan)
Augusti: 21/8
September: 11/9, 18/9, 25/9,
Oktober: 2710, 16/10, 23/10
November: 13/11
December: 4/12, 11/12

Ninna Sjö HOPP (tisdagar Silikaten ca 16.30-21.00, ridbanan bokad - ingen andra får vistas på banan)
Augusti: 17/8 OBS! Lö fm, 20/8, 27/8
September: 3/9, 10/9, 17/9, 24/9
(återkommer i sept med mer info inför resten av hösten)

Sanna-Marie Pettersson DRESSYR (lördagar 10.00-15.00, ridbanan ej bokad - andra får vistas där
dock max fem ekipage)
Augusti: 24/8
September: 14/9, 21/9
Oktober: 12/10,13/10,
November: 10/11
December: 7/12

Ni som vill träna för Sanna-Marie(dressyr) eller Ninna (hopp) tar själva kontakt med dem, lättast via
Facebook:
Dressyr träning för Sanna-Marie Wisby ridklubb (messenger)
Träningar Ninna Sjö i Visby (fb-sida)

Ni som vill träna för Cilla kommer inom kort få mer information om anmälan och om hur den
träningen kommer att se ut under hösten.
För att få ett bra underlag inför träningarna hoppas vi att det är några som under hösten kan hjälpa
till med detta. Vi måste hjälpas åt då vi tyvärr inte har ekonomi att anställa någon, tillsammans gör vi
det bättre! Kan du tänka dig att göra det kan du kontakta jmadelene74@gmail.com så ordnar vi en
introduktion till hur man vattnar, harvar och sladdar.

VIKTIGT! Du har väl kommit ihåg att lösa anläggningskort om du tränar på vår anläggning? Det måste
du göra även om du endast tränar för tränare, det du betalar för att träna täcker endast tränarens
kostnader. Har du frågor kring detta kan du maila jmadelene74@gmail.com. Vi kommer att följa upp
detta under hösten så se detta som en liten påminnelse:).

Varmt välkomna både ryttare och tränare!

