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                   Ridhusschema HT14                   Ridhusschema HT14
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Kl 8:30-10:00

Kl 9:00-11:00 Kl 9:00-11:00 Kl 9:00-11:00 TUK fri

Kl 10:00-12:30 Kl 10:00-13:00
CG CG

Kl 12:30-14:00 HuvudansvarigHuvudansvarig
Kl 13:00-16:00 CG CG= Claudia GöthCG= Claudia Göth
Hoppn. PW Kl 13:45-15:15 13:30-15:00 MS= Maria SundinMS= Maria Sundin

kl 14:00-16:00 Dressyr Svante Kl 14:00-16:00 CG PW= Pontus WestergrenPW= Pontus Westergren
Dressyr CG Erstavik och SH= Sanna HenefeltSH= Sanna Henefelt

Kl 15:15-16:15 Drevinge Kl 15:00-16:00
Privatlekt. MS Kl 15:30-18:30 Compass Anläggningen är öppen för dig med egen Anläggningen är öppen för dig med egen Anläggningen är öppen för dig med egen 

Kl 16:00-18:00 Kl 16:00-21:00 Kl 16:00-19:15 Kl 16:00-21:00 SH Kl 16:00-18:00 Kl 16:00-17:00 häst:
CG PW/MS CG MS/SH TUK fri TUK fri Måndag kl 7:00-21:30Måndag kl 7:00-21:30

Kl 17:00-18:00 Tisdag kl 7:00-21:30Tisdag kl 7:00-21:30
CG Onsdag kl 7:00- 21:30Onsdag kl 7:00- 21:30

Kl 18:00-21:00 Torsdag kl 7:00-21:30Torsdag kl 7:00-21:30
TUK CG Kl 18:30-19:30

Drevinge Fredag-söndag, dag före helgdag samt röda Fredag-söndag, dag före helgdag samt röda Fredag-söndag, dag före helgdag samt röda 
Kl 19:15-20:15 dagar öppnar anläggningen kl 7:00 och stänger dagar öppnar anläggningen kl 7:00 och stänger dagar öppnar anläggningen kl 7:00 och stänger 
CG kl 21.00.

Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas Ledigt. Fri tillgång för Drevinge & Stall Compass ryttare. Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas 
dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid via www.csrk.se. Alla grönmarkerade tider som ligger före ridskolans lektioner 
kan vara tillgängliga att boka för träning. Kontakta Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se vid intresse.kan vara tillgängliga att boka för träning. Kontakta Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se vid intresse.kan vara tillgängliga att boka för träning. Kontakta Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se vid intresse.kan vara tillgängliga att boka för träning. Kontakta Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se vid intresse.kan vara tillgängliga att boka för träning. Kontakta Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se vid intresse.kan vara tillgängliga att boka för träning. Kontakta Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se vid intresse.kan vara tillgängliga att boka för träning. Kontakta Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se vid intresse.

Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta Instruktören avgör om ok att rida samtidigt. Fråga! Är du som privatryttare intresserad av att vara med på någon av dessa träningar kontakta 
maria sundin, maria.sundin@stallcompass.se.maria sundin, maria.sundin@stallcompass.se.maria sundin, maria.sundin@stallcompass.se.

Max 8 ryttare i ridhuset. Ridhuset öppet för Drevinge & Stall Compass ryttare men TUK-fri eleverna har förtur. Max 8 ryttare i ridhuset. Ridhuset öppet för Drevinge & Stall Compass ryttare men TUK-fri eleverna har förtur. Max 8 ryttare i ridhuset. Ridhuset öppet för Drevinge & Stall Compass ryttare men TUK-fri eleverna har förtur. Max 8 ryttare i ridhuset. Ridhuset öppet för Drevinge & Stall Compass ryttare men TUK-fri eleverna har förtur. Max 8 ryttare i ridhuset. Ridhuset öppet för Drevinge & Stall Compass ryttare men TUK-fri eleverna har förtur. Max 8 ryttare i ridhuset. Ridhuset öppet för Drevinge & Stall Compass ryttare men TUK-fri eleverna har förtur. Max 8 ryttare i ridhuset. Ridhuset öppet för Drevinge & Stall Compass ryttare men TUK-fri eleverna har förtur. 
Övriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tidÖvriga arrangemang (Compass Trophy, ponnycupen, kurser etc) kan komma att bokas dessa tider. Datum för detta skall meddelas i god tid
via www.csrk.se.via www.csrk.se.

Ridhuset bokat för ridskolans lektioner.Ridhuset bokat för ridskolans lektioner.Ridhuset bokat för ridskolans lektioner.

Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte Ridhuset bokat för ridskolans lektioner, men det finns möjlighet för privatryttare (max 3 st) att rida samtidigt under den period av året då det inte 
går att rida utomhus. Fråga instruktören om lov.går att rida utomhus. Fråga instruktören om lov.går att rida utomhus. Fråga instruktören om lov.går att rida utomhus. Fråga instruktören om lov.

Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.Ridhuset bokat för Erstavik och Drevinges ryttare lördagar kl 14:00-16:00 och för Compass söndagar kl 15:00-16:00.

Sladdning/vattning. Övriga tider för underhåll av underlag kommer att meddelas via hemsidan eller sms.Sladdning/vattning. Övriga tider för underhåll av underlag kommer att meddelas via hemsidan eller sms.Sladdning/vattning. Övriga tider för underhåll av underlag kommer att meddelas via hemsidan eller sms.Sladdning/vattning. Övriga tider för underhåll av underlag kommer att meddelas via hemsidan eller sms.Sladdning/vattning. Övriga tider för underhåll av underlag kommer att meddelas via hemsidan eller sms.Sladdning/vattning. Övriga tider för underhåll av underlag kommer att meddelas via hemsidan eller sms.Sladdning/vattning. Övriga tider för underhåll av underlag kommer att meddelas via hemsidan eller sms.


