Verksamhetsberättelse 2015
Bullersta Ponnyskola -En meningsfull fritid för unga
Ponnyskolan har 18 lektioner och ca 135 elever /vecka i åldern 4-14 år varav 10 % är killar. De yngre eleverna
rider 30 minuter och pysslar med ponnyer och stall 30 minuter, de något äldre rider 45 minuter och pysslar
också med hästar och stall i anslutning till lektionen.
Flertalet ponnyer har Medryttare som sköter och rider ”sin” ponny 2 dagar/veckan. En möjlighet för eleven att
förberedas på att vara hästägare samtidigt som ponnyn får en egen ”lillmatte”
Ponnyskolan har i år köpt Maki-10, Fenixen -11 samt Anchor - 08 och äger nu 11 ponnyer. Hercules och Didrik
har lånats hela/halva året, Curry några dagar i veckan och till enstaka lektioner har även några privathästar rykt
in.
Extra pass med inriktning på dressyr, hoppning och terräng, samt häst o stall skötsel har genomförts.
Klubbtävlingar med Ponnyskutt, KM, Hopp & terrängskutt på vallen och sponsrade Skavstaskuttet har varit
välbesökt. Sofia Karlsson/ Ruben vann RKM Dressyr.
Flera ekipage har tävlat externt både individuellt och i allsvenska lag i hoppning, dressyr och fälttävlan. Erica
Lindström/Felix vann KM i fälttävlan.
Anna Enastående har gästat oss som instruktör och domare och introducerat WE- Working Equitation.
Några ponnyer och medhjälpare har på uppdrag av Kommunen gått ponnyridning på stan. Även i år red vi till
äldreboendet Väverskan med ett uppskattat luciatåg som också deltog på Buffs Luciashowen. Vi har även tagit
fram Trivselregler, tagit Ryttarmärken och tryckt tröjor.
Sommarens Ridläger för olika åldrar och nivåer som innehöll hopp o dressyrpass, körning, voltige, skogsturer,
bad och teoripass var i det närmaste fulltecknade. Karolina Österlund var medhjälpare vissa timmar samt
ansvarade för hästarna under betesveckorna.
På stallplan har en ny sjukhage byggts och en infotavla, staketet har målats, medlemsuppstallade hagarna har
fått isolerade vattenbaljor och stallet har tvättats med gemensamma krafter. Ett tävlings hinder har köpts och
Agria har sponsrat med ett Käpphäststall.
Matilda Hamnevik har haft teoripass med två grupper varje vecka, skött morgonstallet vissa morgnar samt
intag av privathästarna vardagar.
Praktikanter från grundskolan, Realgymnasiet, Ökna lantbruksskola och vuxenvärlden har tillbringat viss tid på
Ponnyskolan under året.
Pantflaskor och burkar har samlats under året. Pengarna (1500kr) har skickats till Ponnyskolans lilla fadderbarn
Michael i Kenya. Verkligen uppskattat!
Årets sponsorträff genomfördes på Östermalma.
Ponnyskolans tränings stipendium och medalj 2015 delas i år ut till:
Erica Lindström Modiga prestationer på tävlingsbanan.
Molly Bernhardsson och medhjälpare Farmor Tapper liten ryttarinnas utveckling.
GRATTIS!
Ni är många! Föräldrar, elever, familjen, hästägare, Snickar Åke, mentor m.fl som varit mycket betydelsefulla
för verksamheten under året. Tack för det!
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