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2019 - Maj

Nu börjar vi träna inför
Nyckelbydagen

2019 - April

2019-05-06 08:06:14

2019 - Mars

Denna veckan börjar vi träna inför Nyckelbydagen 30/5.

2019 - Februari

Då har vi lektionsmästerskap i dressyr och hoppning.

2019 - Januari

Dressyren rids i programmet Inledande ryttartest 4 ekipage.
Hoppningen är en poänghoppning med inverkansbedömning.

Nu börjar vi träna inför
Nyckelbydagen

2018 - November

Under dagen kommer det vara olka evenemang, så det är en heldag för hela familjen.

2018 - Oktober

Käpphästhoppning, voltige, möjlighet att ta Ridborgarmärket m.m.

2018 - September
2018 - Augusti
2018 - Juli
2018 - Juni
2018 - Maj
2018 - April
2017 - December
2017 - Oktober
2017 - September
2017 - Augusti
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2017 - Juli
2017 - Juni
2017 - Maj
2017 - April
2017 - Mars
2017 - Februari
2017 - Januari
2016 - December
2016 - Oktober
2016 - September
2016 - Augusti
2016 - Juli
2016 - Maj
2016 - Mars
2016 - Februari
Inledande ryttartest

2016 - Januari
2015 - December

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Donna är redan bättre!

2015 - November
2015 - Oktober
2015 - September

2019-04-08 16:49:30

2015 - Augusti

Efter att Donna tappat sin tand mår hon redan mycket bättre.

2015 - Juli

I natt har hon legat ner och sovit igen, och hon travade både ut och in idag.

2015 - Juni

Så roligt att se henne glad igen.

2015 - Maj

För våra unghästar Emotione och Kingen, fortsätter vägen mot vuxenlivet.
I dag blev de borstade i stallgången, båda skötte sej jätte bra.

2015 - April
2015 - Mars
2015 - Februari
Planering inför 2016
Chantalle 1989-2015
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Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Stackars Donna
2019-04-04 08:02:06
Som ni märkt har inte Donna jobbat på länge. Vi har sett att hon inte mått så bra, hon har
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magrat, och vi har förstått att något varit fel i munnen.
Veterinär och tandläkare har varit inkopplade på henne, men inget har riktigt hjälpt.
I går var vi hos Lars-Göran Gustavsson, hästtandläkare, som då fick loss en tand.
Den tand som förhoppningsvis har varit orsaken till hennes lidande.
Nu ska Donna forsätta med smärtlindring, spolas i munnen med vatten en gång om dagen.
Detta för att minska risken för infektioner i munnen.
Nu håller vi tummarna för att hon ska bli sitt gamla glada jag igen, lagom go och rund.

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Ridborgarmärken
2019-03-30 08:18:57
Nu drar vi igång årets Ridborgarmärkestagning.
Alla kan ta märket på just din nivå, enskilt eller i kadrilj.
Alla grupper kommer ta märket under v14.
För er som rider upp på lektion kostar märket 40:Annars kostar märket och uppridning 75:Stöd Föreningen Nyckelryttarna och Stall Nyckelby, ta Ridborgarmärket.

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Skänkelvikning
2019-02-19 07:44:07
Den här perioden jobbar vi med sidvärtsrörelse, mot skänkelvikning.
Det är då meningen att ryttarna, ska lära sig att flytta hästarna åt sidan.
Skänkelvikning som vi jobbar mot, på olika nivåer är en framåt gående sidvärtsrörelse.
Hästen ska vara rak i kroppen, lätt ställd i naken.
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Framdelen ska alltid leda en aning i rörelsen.
Inre benparet trampar tydligt, framför och förbi de yttre benparet.

Hjälperna för skänkelvikning är:
Innertygeln ställer hästen från rörelseriktningen.
Yttertygeln reglerar ställnings storlek.
Båda tyglarna förhåller, om nödvändigt.
Innerskänkel förs en aning bakåtoch dess tryck gör att hästen rör sig sidvärts.
Ytterskänkeln är framåtdrivande och kontrollerar att bakdelen inte kommer före
framdelen i rörelseriktningen.
Vikten ska vara mitt på hästen men man ska följa med i rörelsen.
Blicken ska vara dit ryttaren ska, därav får du med vikten också.

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Hälga
2019-01-31 07:44:53
30/1-19 tog vi farväl av Hälga.
Hon var den sista av hästarna, som var med när vi startade ridskolan 2002.
De sista åren har hon varit pensionär, hon har då haft Ella Axelsson som fodervärd.
Hälga föddes 1992 i Vadstena, så hon är närproducerad. Exakt när hon kom till Nyckelby vet
jag inte, men hon bodde med oss i Godegård innan det.
Meningen var att Magdalena skulle tävlat henne, men stackars Hälga hade scenskräck och
ville inte vara ensam på tävlingsbanan.
Hälga var en snäll dam, men med mycket bestämda åsikter. Ville hon inte hoppa, så gjorde
hon inte det. Men kunde lika gärna flyga över hindren i världens fart.
Hon har lärt många små ryttare rida och varit en stöttepelare i vår FU-verksamhet.
I går var en tuff dag för alla oss som älskade denna häst.
Hon har det bra nu tillsammans med Pålla, Corint, Burmona, Lady Lou, Chantalle och
Cornetto
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Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Vecka 4
2019-01-21 21:18:09
Denna vecka är det hoppning på schemat, med fortsättning på förra veckans övning.
Att rida nogranna vägar och rakt på hindren.
Uppvärmning där börjar vi arbeta med att vara nogrann i hörnpasseringarna.
Rida hästarna raka och se till att de går ut i hörnen, ställda innåt och vänder för ytter
skänkeln, möter med inner skänkeln om hästen vänder för tidigt.
Tempoväxlingar, övergångar och halter, allt för att hästarna ska bli lydiga och uppvärmda
innan hoppningen.
Måndagens dressyrgrupperna fick i läxa att träna på Kyras "fyrkants ABC" något som man
alltid behöver återkomma till.
För er som är nyfikna på den,ser övningen ut så här:

källa: Dressyr med Kyra
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”Kyras Fyrkant rids bäst på en mindre fyrkant innanför det vanliga spåret så att Du
bestämmer var hästen ska gå, och att den inte hänger på väggen/staketet. (1-2)
3 Halt
4 Vänd direkt från halten
5 Halt
6 Vänd direkt från halten
7 Hästen förväntar sig en halt, och man kan därför göra en korrekt vändning som den inte
själv har påbörjat.
Vändande hjälper:
Inre tygel
Inre sittben
Yttre Skänkel

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Gott Nytt År
2019-01-03 07:48:29
Välkomna tillbaka till Nyckelby!
Ridskolan startade 2/1, vi har ett uppehåll 5/1 för Damhoppet.
Så lördagslektionerna startar 12/1. Vi håller på att ändra om lite i några grupper.
Till er som det gäller, kommer vi höra av oss.
Vår mål är att kunna starta upp en Nybörjarkurs under VT-19.
Det finns plats i måndag 17.00 som är en specialgrupp med max 6 elever.
Är ni intresserade hör ni av er till Maggan.
Vår kalender under Händer i Nyckelby är full av aktiviteter, anmäl er i tid!
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Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Volt på volt på volt!
2018-11-19 21:18:39
Volternas vändningspunkter, volt tillbaka, vänd igenom volt och byt om volt.
Hur gör man allt detta? Ja det är det vi ska lära ut denna perioden.
Det mesta har våra elever redan gjort, men nu kör vi en genomgång igen.
Så några får lära nytt, och andra repetera.
Vad händer under veckan?
Tove ska börja rida in en unghäst. (mer om detta senare)
På tisdag har vi skötarträff kl 17.00
Luciamöte på onsdag kl 17.00, då går Mia igenom vad som gäller inför Lucia.
Kanske kommer våra unghästar hem, under veckan?!

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Vecka 46
2018-11-12 15:57:49
Ojojoj så fort det går, snart är det JUL.
Även i år kommer vi ha Adventskalender och sälja Julgranar.
Grepstad gårdsbutik kommer att hjälpa oss att sälja granar i år, med start till 1 advent.
Vill ni vara med på årets Luciashow? Kontakta Mia via sms 0708789212 så fort som möjligt.
I helgen hade Nyckelryttarnas US sin årliga Halloween fest, en rysligt rolig kväll.
Många deltog och kvällen avslutades med en spökvandring.
Nu har vi kört två veckor med vändade hjälper, i krumeluren som nu avslutas med hoppning.
Vi har gjort övningen på alla nivåer och olika svårighetsgrad. Temat och målet har varit
samma, för alla grupper. Då vi har lagt extra fokus på vändande hjälper, att förstå hur
hjälperna ska samarbeta och även kunna renodla de olika hjälperna.
Har ni sett att Mia har helgkurs 17-18 nov? gå in och anmäl på HM om du vill ha en plats.
Ha en trevlig vecka
Maggan
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I dag fick vi nya lysrör i stallet, en hög uppgift. Tur att jag har en modig son.
Tack Pierre för hjälpen.
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Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Höstlov i stallet!
2018-11-01 19:07:00
Under höstlovet har Yvonne funnits i stallet mellan 15.00-16.30.
Då har hon tagit emot Höstlovs lediga barn, och lärt dom massor om hur man pysslar i
stallet. Höstlov=Hästlov
Det har varit väldigt uppskattat av alla. Många nya hästintresserade har varit i stallet, för att
pyssla med våra mysiga ponier och hästar. Det är så roligt att möta våra duktiga hästskötare i
stallet, som gärna hjälper till att borsta på hästarna. De hjälper även andra att hitta rätt, och
känna sig välkomna till Nyckelby.
I dag har Tove och jag varit på Strömsholm, temat var:
Den förutsägbara ledaren
Dolda utmaningar i ledarskapet
En föreläsning med Måns Lööf
Väldigt inspirerande dag, bra föreläsning och naturligtvis många trevliga möten.
Det ger så mycket energi att få ta del av andras erfarenheter, få höra en duktig föreläsare
som ger verktyg.
Det pepparen att vilja fortsätta jobba med människor, i miljön runt hästen.
P.S Ni har väl inte glömt att anmäla till CM-hoppningen på lördag?
Kom utklädd om du vill få fina rosetter och möjlighet att vinna fint pris, för bäst utklädda.
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Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Invigning och Hubertus
2018-10-22 16:11:36

Denna veckan är det hoppning på schemat, med fortsättning av vändande hjälper.
Då utvecklar övningen som vi arbetat med under två veckor.
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Ni kommer känna igen övningen, men nu med hinder också.
I helgen har vi Hubertusjakt, i samband med att vi har invigning av nya sargen.
Jakten är fulltecknad, vilket är kul.
Vi startar kl 13.00 och rider i ca 1 timme, sedan är det upplopp i Vinterhagen.
Ni som ska vara med kan gå in och läsa vilka regler som gäller.
Under tiden finns möjlighet till diverse aktiviteter på anläggningen.
Dagen avslutas med Hubertusfest!

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Händer i veckan!
2018-10-15 15:14:21
Nu är lektionerna igång som vanligt igen.
Temat är markarbete, vändande hjälper och lätt sits.
Vi fortsätter med 4 st kantiga bågar över medellinjen, där vi vänder i hörnen.
Nu lägger vi även till bommar som vi skrittar över i lättsits, för att hitta balansen.
På tisdag är det åter dags för Skötarträff kl 17.00.
Alla som vill kan komma, samling i Klubbis.
Höstpokalen omg 3 med finalen 20/10 Banan byggs kl 13.00 och första start kl
14.00
Anmälan via mail maggan@stallnyckelby.se

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Vändande hjälper
2018-09-30 14:09:11
Ny fas, nya hästar och nytt tema.
På måndag är det dags för hästbyte. Vi försöker göra så att ni får hästar som ni inte haft
denna termin, på era ordinarie lektioner. Allt för att ni ska få pröva att rida olika individer.
Tequilla kommer lite smått att börja gå med på lektionerna, så att vi ser hur hon fungerar på
lektion.
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Tove gjorde hennes examensprov i dag, när de var med på Höstpokalen.
Ekipaget hoppade en felfri runda på 60 cm.
Tema denna perioden är vändande hjälper, och då mot framdelsvändning.
GLÖM INTE ANMÄLA ER TILL TEORIVECKAN!
Jag tar nu en veckas semester, ses igen v 41

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Herigen av Nyckelby har fått en ny
ägare
2018-09-28 12:18:50
Nu är Hertigen besiktigad och klar, ny ägare är Nellie Sönner.
Nellie har ridit Hertigen sen i somras.
Då vi ville ha en ryttare, som kunde komma ut och tävla med vår uppfödning.
Vi har tyckte att ekipaget har passat så bra ihop, vilket gör att vi nu är jätte glada över
affären.
Det ska nu bli så roligt att fortsätta följa ekipagets utveckling.
Lycka till Nelli!
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Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET
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Världens bästa julklapp!
2018-09-27 12:29:42
24 december 2005 fick jag och min storasyster varsitt hästägarbevis i julklapp. Om jag blev
glad? Faktiskt inte speciellt. För det första hade jag tänkt sluta rida för att hästar har aldrig
riktigt varit min grej. För det andra så fick jag den där tråkiga ponnyn som ingen trodde på.
Något år innan hade vi fått ta ut veterinären så hon fick skjuta honom med en bedövningspil
för att det inte gick att fånga honom i hagen. Man han har med råge bevisat motsatsen och
visat sig värdig sitt namn 100 gånger om. Kungen av Nyckelby är ett stort namn att bära. Vi
trodde knappt att han skulle hoppa högre än L:C. Men 4 År senare bevisade han flera gånger
om att han va SVERIGES BÄSTA 7-åring! Vi vann Sveland cup, Dm-guld, 7-års campionatet
och vi vann SM för 7-årga ponnys som då gick i 115-120cm.

( Mamma ville inte låta mig starta finalen för att jag svimmade lite på framhoppningen.)
Han har tagit mig på en resa som jag kommer vara honom evigt tacksam för. Utan honom
hade jag inte fortsatt att rida. Jag hade antagligen inte fått uppleva hur det känns när man
får bevis för allt slit man gör för sin häst varje dag! När man får den där blågula rosetten eller
medaljen som man har längtat efter.
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( Här vann vi DM-guld i Kinda 2009.)
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Han kommer ha en stor plats i mitt hjärta för alltid. Inte bara för sin prestationer men också
för hur han va som individ. Han va den som kunde bli rädd för en sten, men gärna gick med
huvudet under mitt paraply för att slippa bli blött. Han va den som när vi vann New Forest SM
tappade mig på ärevarvet för att han blev rädd för en stolpe. Han va den som sprang omkull
mig för han fick panik när jag gjorde en knopp i hans pannlugg. Han va den där kämpen som
tog ett språng i tvåkombinationen i stället för att stanna när jag red som en kratta.

(Utställning under New forest SM.)

(Tror denna bild är från SM i Helsingborg 2011. Där kom vi 7a.)
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https://www.youtube.com/watch?v=ERD0tmeW1Vo
klipp från när vi vann på Flyinge.
Sen är jag evigt tacksam för att just familjen Lewin köpte honom av oss. Efter 10år
tillsammans så säljer man inte till vem som helst.
När Klara och Kungen skulle rida sitt första SM tillsammans var jag inte sen att följa efter dom
till Grevagården. Och som jag grät på läktaren. Jag kunde inte hålla tillbaka tårarna av
stolthet när dom klarade första kvalet. Tror nästan det kan ha kommit någon lite tår på mina
vänner som jag hade tvingat upp mitt i natten för att följa med också. Jag, Mamma och Nikki
som då var dryga året åkte efter dom hela vägen till Danmark och baltic cup för att se när
dom tävlade.

Tack för allt din kloka, fantastiska häst!
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Man får bara en som du! /Tove

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Kungen av Nyckelby
2018-09-26 19:46:31
I går fick vi beskedet att Kungen hade avlidit. Han var Kungen på Nyckelby och har betytt så
mycket för mej och Tove.
Tove och Kungen gjorde en fantastisk resa från unghäst till hopp-SM för C-ponny.
Tillsammans har vi åkt på tävlingar över halva Sverige, haft med och motgångar och lärt oss
massor av denna kloka ponny.
Sen var dags för oss att lämna honom vidare till Klara Lewin, vi var så tacksamma för det
jobb hon gjorde. Det ekipaget tog sig till Friends Arena och Baltic cup med Tove och mej vilt
hejande på läktarn.
Han han har sedan hoppat med Tindra Strand, och såldes nyligen till en ny liten ryttare.
Tack älskade Kungen för allt vi fått uppleva med dej. Kommer aldrig glömma dej.

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET
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Med sitsen i centrum
2018-09-16 16:55:22
Denna veckan är det dags för markarbete.
Vi fortsätter jobba med sits och inverkan, men över bommar.
Hur ska hoppryttaren tänka med sin sits? vad är viktigt där?
Tyvärr kommer vi fortfarande inte in i ridhuset, så det är bara att fortsätta med kläder efter
väder.
Tråkigt men vi kan inte göra så mycket åt saken, men den som väntar på något........
Bandit satte i halsen i veckan, det är ett problem för hästarna som inte kan kräkas.
Mia fick ta hjälp av veterinär som hjälpte honom att bli av med maten som satt fast i strupen.
Nu mår han bra men går på medicin några dagar till.
Det innebär att några får byta häst i veckan. Lena har fått ett sår och var någon grad halt,
inget allvarligt så vi hoppas att hon är bra i morgon.
Ja ni ser det händer saker hela tiden, med de flesta har samma hästar även denna veckan.
Andra omgången av Höstpokalen har vi flyttat fram en dag, till 30 september.
29 september är det ponnyallsvenskan divII i hoppning och vi ville inte krocka med den.
Ha en bra vecka!
Maggan

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Sits och inverkan
2018-09-10 07:23:10
Nu går vi in i 3 perioden för HT-18.
Ni elever får nya hästar att bekanta er med i 3 veckor, och det blir nytt tema för lektionerna.
Period 3 lägger vi focus på sits och inverkan.
Vi kommer jobba mycket under nedsitning i traven.
Träna på att komma neri sadeln, och kunna inverka på hästen med sätet.
I detta arbetet kommer vi även lägga energi på att fatta galopp på rätt sätt.
Få hästarna att fatta galopp utan att öka tempot innan, m,m.
Vi rider fortfarande utomhus, så det är kläder efter väder som gäller.
Arbetet med ridhuset går framåt, underlaget är i Nyckelby och ska köras in i veckan.
Snart kan vi åter rida innomhus.
Grattis alla duktiga ekipage som deltog på Höstpokalen i lördags.
Tack till alla funktionärer som var på plats och hjälpte Mia.
Denna veckan blir det ingen träff för skötarna, men jag räknar med att vi träffas nästa vecka
igen.
Har ni sett att det är dressyrträning på lördag em?
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Hoppträning söndag fm?
Anmäl er via HM frågor via sms till Maggan 0763402615

Lämna kommentar
REDIGERA INLÄGGET

Säkerhet=rutiner och vanor
2018-09-08 14:33:07
Både människor och hästar är "vanedjur" , vi mår bra av regler, rutiner och tydliga ramar.
(sen ska man tänka utanför boxen i bland). I går tänkte vi inte alls, så det gick så där.
Vid insläppen var Mia och jag inte tillräckligt snabba med att stänga dörren till stallet, när
hästarna skulle in.
Flera hästar gick in, innan vi stängde dörren.
De flesta hästar vet var dom bor och går alltid rätt. Donna , Aron, Agge m.fl.
Sen har vi dom som alltid går runt och käkar av dom andra, som Lena.
Så även i fredags, jag kom och ledde Tequilla när vi mötte damen i fråga.
Lena hotade Tequilla som blev rädd och försökte fly, mot väggen där jag stod.
Jag klämdes mot en av stolparna vid Agges box, tappade luften när revbenen bröts.
Vilket gjorde att jag svimmade, Mia kollade vakenhet, tog puls och larmade. Allt enligt våra
rutiner. Medans abulansen var på väg gjordes stallet, klart så ambulanspersonalen kunde
komma åt mej utan hästar i närheten.
Då man inte kunde avfärda nack- och ryggskador tog dom tid på sig och "skedade upp mej"
med bälten och krage.
Fick en noggran genomgång av hela mej i Linköping, tack för det. Har tyvärr ingen koll på
vem eller vad som gjordes, helt enkelt för att det tog ett tag innan jag var helt med i matchen
igen.
Resultatet av vårt slarv blev tre brutna revben.
Så jag säger det igen! Tänk igenom säkerheten, rutiner, rutiner, rutiner.
O.B.S nu har jag boxvila, men är snart tillbaka
(och jag som skulle tävlat i morgon)
Tack Mia och Ellen för hjälpen.
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