1963:

2013:

Jubileum

50 år!

Västerås ryttarsällskap firar
50-årsjubileum på
Ridskolans Dag
Rocklunda lördag 31/8 kl 14-17
Program:
Invigningsceremoni kl 15.00
Fellow Roland Nilsson rider in, såsom
han gjorde vid invigningen för 50 år sedan!
Tal av VRS’ ordförande Christer
Gustafsson
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Ungdomssektionen presenterar sig
Handikappsektionen presenterar sig
Hoppuppvisning med ridskolechef Lena
Nilsson, kommenterad av Roland Nilsson.
Dressyruppvisning med chefsinstruktör
Camilla Hedin, kommenterad av Roland
Nilsson.
Käpphästrace arrangerat av Ungdomssektionen
Tömkörningsuppvisning med Roland
Nilsson
Körning med Häst och Vagn
Elithopptävling med pris 10 000 kr
Prisutdelning
Gå inte hem kl 17!
När dagens festligheter är över kan du som är har ett
funktionshinder prova på ridning.
Arrangeras av VRS HK i samarbete med RBU.

ROLAND NILSSON, Ridskolechef
Svensk Fellow sedan 2011. ”Fellow” är den
högsta titeln en svensk ridlärare kan få. Det
krävs exceptionella insatser både som lärare
och ryttare. Hittills finns bara 21 utnämnda.
Tidigare förbundskapten i hoppning.
Ingått i hopplandslaget, ridit svår dressyr.
Internationell banbyggare, däribland
3 världscupsfinaler.
Har kallats världens bästa banbyggare.
Utsedd till Årets Kulturbevarare 2013 av
Föreningen Kulturmiljö i Västmanland för
sina insatser för unga och funktionshindrade.
A-tränare i hoppning.
Håller vanliga lektioner.
LENA NILSSON, Ridskolechef
Tävlat i hopplandslaget, 2:a och 5:a i
Världscupen, flera Grand Prix-segrar. Har
utbildat flera hästar till svår klasshoppning.
Tränare i B-hoppning.
Utbildad ridlärare SLRII.
Håller vanliga lektioner.
JAN ROSELL, Biträdande ridskolechef,instruktör
Arbetat för VRS i 43 år.
Tävlat och utbildat hästar (inkl. hingstar)
godkända i både dressyr och hoppning.
Utbildad ridlärare. Håller vanliga lektioner.
CAMILLA HEDIN, Chefsinstruktör
Tävlat i 1.40 hoppning
Utbildar unghästar. Håller vanliga lektioner
CHRISTER GUSTAFSSON, Ordförande
Internationell banbyggare
OLLE SÄPPÄNEN, instruktör för handikappridningen, sadelmakare

Utöver ovanstående namn har vi fler skickliga
och välutbildade ridlärare
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10 000 kr
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Häst och
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Välkomna!

