Stall Peka
Fällforsån 104,
Umeå

Vintern 2020-2021

Boka direkt med Stall Peka
https://www.stallpeka.se/kontakt/

AGILITYTRÄNING I RIDHUS
Under vintern 2020–2021 finns möjlighet att hyra ridhuset på Stall Peka och träna på
klubbens agilityhinder.
BOKA genom att kontakta Yvonne Pettersson som äger Stall Peka,
http://www.stallpeka.se/kontakt/. Hästarna är prioriterade i ridhuset så bokningsmöjligheterna
är något begränsade (kan vara svårt att få kvällstider måndag-torsdag). Betalning sker till
Stall Peka enligt anvisningar från Yvonne. Priset är 200 kr/timme vardagar mellan 8.00-16.00
och 400 kr/timme övrig tid.
De HINDER som finns där är en komplett agilitybana utom däck och gungan. Se hinderlista i
bilaga 1.
•
•
•
•

A-hindret står direkt till höger, mot väggen, utanför manegen, bredvid en vagn med
hästbommar.
Balansbommen finns i första facket i sargen på vänster sida inne i manegen.
Två tunnlar och ett antal tunnelsäckar finns i andra facket i sargen på höger sida inne
i manegen.
Övriga hinder finns inne i hörummet, under trappen som går upp till övervåningen.
Hörummet hittar ni direkt till vänster utanför manegen (dubbeldörrar till vänster om
toaletten).

Vid träning ska PARKERING av våra bilar ske på framsidan eller baksidan av ridhuset. Tänk
på att bilar och hästtransporter ska kunna passera.
RASTNING får endast ske bortanför ridbanan och kullen. Gå till höger när du kommer ut ur
ridhuset. Se karta i bilaga. Plocka upp efter hunden, håll hunden kopplad och visa hänsyn
mot hästarna.
TOALETT finns utanför manegen.
Agilitygruppen har i dagsläget inte planerat några organiserade träningar. Vi börjar med
möjligheten får våra medlemmar att boka träningstid på egen hand. Detta är en utökad
möjlighet att träna agility på annat underlag och större yta. Det kommer inte att påverka
agilityutövarnas möjligheter att boka tider i Loboohallen.
Har du frågor? Kontakta Elina Sjölander, elina.sjolander@hotmail.com

Bilagor:
1. Hinderlista
2. Bilder hinderförvaring
3. Karta

Bilaga 1 - Hinderlista

Hinder

Antal

Typ/färg

Förvaras var?

Balansbom

1 st

metall röd, galican

Sarg första vänster

A-hinder

1 st

metall röd, galican

Längs väggen vid bomvagnen
precis utanför manegen

Sandsäckar

28
par

Jennybags röda och svarta

Hörummet och sargen andra
höger

Hinderstöd

15
par

röd/vita, galican

Hörummet

Bommar

15 st

vit/röda

Hörummet, i vita tunnan

Oxerpinne

1 st

röd/blå delbar

Hörummet, i vita tunnan

Slalom

1 st

3 skenor, 12 vita pinnar

Hörummet, skenorna hängs på
skruvar på väggen. Pinnarna i
vita tunnan.

Lång tunnel

2 st

1 st blå, 1 st röd antislip

Hörummet och i sargen andra
höger

Kort tunnel

2 st

röda antislip

Hörummet och i sargen andra
höger

Långhopp

1 st

mjukt, röd och vit, vita
långhoppspinnar med svarta
fötter

Hörummet

Nummerskyltar 1 set

nr 1-30 blå med vit text

Hörummet

Tunna

Vit plåt

Hörummet

1 st

Bilaga 2 - Bilder hinderförvaring

Balansbommen förvaras i fack i sargen. Första facket på vänster sida i manegen.
Finns hakar på sidorna för att spänna fast luckan så att man inte får den i huvudet.

Två tunnlar och ett antal tunnelsäckar förvaras i sargen. Andra facket på höger sida i
manegen.

I hörummet

I hörummet. Vi får inte ta mer plats i sidled än så här.

Bilaga 3 - Karta

