Satsning för tävlingsryttare i Skultorps ryttarsällskap
Skultorps ryttarsällskap har en vision om att vara en klubb för alla och
att ge möjlighet för ryttare att utvecklas hela vägen, från nybörjare
till nationell nivå. Det finns också en uttalad målsättning om att ha lag
i alla divisioner upp till elitnivå. Det är en målsättning som vi nu tar
vidare med en särskild satsning för våra tävlingsryttare.
Klubben har under flera år haft ett stort antal licensierade ryttare
som tävlar för klubben på alla nivåer, från lokal nivå upp till nationell
nivå. Fantastiskt kul, och vi vill nu fortsätta ge förutsättningar för fler
att fortsätta utvecklas hos oss och låta våra goda exempel inspirera
fler att starta sin egen tävlingskarriär.
Satsningen är en gemensam satsning av SRS, idrottslyftet och
Jutagården.
För vem?
Förmånerna och aktiviteterna i satsningen riktar sig till ryttare med
tävlingslicens för Skultorps ryttarsällskap inom Hoppning, dressyr
eller fälttävlan. Med egen häst/ponny eller ridskolehäst/ponny efter
samråd med Jutagården.
Vad innebär satsningen?
Satsningen syftar till att ge ökade möjligheter till träning under
vintermånaderna, både uppsuttet och i form av inspirerande teori
eller clinics, samt fys. Men kanske framförallt att till att ytterligare

förstärka gemenskapen i gruppen och medverka till fler möjligheter
att träffas även för dem som inte tränar i ridskolans verksamhet.
Satsningen ger dig som ryttare:
 Tillgång till Grevagårdens stora ridshus 17-19 varannan måndag
med start 7 november. Vi bestämmer gemensamt eventuella
teman, men det skall alltid finnas möjlighet till egen träning.
 Sponsrad anläggningsavgift, 100 kr, vid träning för tränare på
grevagårdens anläggning (max 2 ggr per månad) fr o m 1
november
 Försöker (som tidigare) anpassa träningsgrupper i
ridskoleverksamheten för att stimulera dem som vill utveckla
sitt tävlande.
 Ett teoripass per månad kring mental träning med
Ryttarinspiration (känd från fb) i cementas lokaler den 14
november som inledning.
 Clinics
 Gemensamma fyspass 1 ggr per månad start torsdag 3
november
Vad krävs av dig?
Detta är ingen satsning där man förbinder sig att vara med på allt
alltid. Det är en förmån som vi hoppas skall leda till att du vill vara
med och skapa gemenskap och en möjlighet att utvecklas
tillsammans. Ditt bidrag blir att vara positiv och bidra till att
aktiviteterna blir positiva upplevelser och att vi tillsammans utvecklas
och förbereder oss för tävlingsåret 2017. Individuellt och
förhoppningsvis med lag i fler divisioner och discipliner.
VÄLKOMNA!

