Sveriges Dövas Ungdomsförbunds ridläger 2016
Östadkulle Ridklubb, Alingsås
Det efterlängtade populära ridlägret som anordnas årligen av SDUF spenderades denna vecka på
Östadkulle Ridklubb i Alingsås! Sju förväntansfulla deltagare och tre peppade ledare anlände
söndagen den 31 augusti, och välkomnades hjärtligt av gårdens ägare. Alla kom bra överens direkt
och det var dags för provridning av hästarna. Ridläger-t-shirts delades ut till alla, och dessa kom
senare under veckan att målades på till minne av lägret. Dagarna rullade fram fyllda av fart och fläkt
med två ridpass om dagen och sysslor i stallet. På onsdagen var det en ”break off”/överraskningsdag,
vilket deltagarna misstänkte bestod av en resa till Liseberg och visst hade de rätt! Trots spöregnet
som höll i sig hela dagen hade vi alla superroligt med de olika aktiviteterna och åkattraktionerna. Vi
testade också det läskiga spökhotellet Gasten och avrundade kvällen med att spela lite på
chokladhjulen. Det var en uppskattad dag!
Under veckan utfördes några långritter med mycket galopp, vilket resulterade i att några deltagare
ramlade av, och traditionsenligt planerade vi ledare då en tårtkväll, naturligtvis! Två av ledarna
utlovade även en kladdkaketävling där deltagarna skulle få smaka den bästa kladdkakan någonsin!
Fredag morgon fick alla deltagare varsitt papper på dressyrprogram för att kunna öva till
uppvisningen som hölls sista dagen. Alla övade och övade tills det blev perfekt! Femkampen hade vi
på kvällen och den ledde till många skratt! Fjärilarna i magen kom när det var dags att tävla i dressyroch hoppning. Alla deltagare var så duktiga i båda grenarna, vilket gjorde oss ledare och föräldrarna
stolta, med tanke på hur hårt alla kämpat under veckan! Efter diplomutdelningen blev det en del tårar
och massa kramar inför hemfärden. Alla var eniga om att medverka igen på nästa ridläger och
utmattade men med ett leende på läpparna, och med ett fint minne i hjärtat åkte vi sedan hem.
Hoppas att vi ses igen!
Varma hälsningar,
Ledarna Pia, Fannie och Kalle

