Pakethoppning
Lördag den 22 december med samling kl 10.00
klasser/höjder:
o 40 cm, bed. A (endast rättuppstående hinder)
o 50 cm, bed. A
o 60 cm, bed. A
o 70 cm, bed A häst, bed A:0+A:0 ponny
o 80 cm, bed A:0+A:0
o 90 cm, bed A:0+A:0
o 100 cm, bed A:0+A:0
Vid mindre än 3 startande i en klass är det bedömning A. Klasser med bed A:0+A:0 delas in i klasser
lektionshäst, lektionsponny, privathäst och privatponny. Hopslagning kan eventuellt bli aktuellt om få
deltagare. Övriga klasser är sammanslaget häst/ponny. Lektionsponnyerna får normalt starta max 70/80
cm beroende av bl a storlek och lektionshästarna får normalt max starta 80/90 cm.

Pris: 155 kr/start på lektionshäst/ponny, 99 kr/start på egen häst/ponny, samt medtag ett
paket/person till ett värde av 40 kr att lägga i julklappssäcken. Alla deltagare får ett paket ur
julklappssäcken vid prisutdelningen.
Alla startande (och/eller förälder) förväntas medverka som funktionärer under tävlingsdagen.
Anmälan görs via e-post till ridskolan@krk.se senast söndagen den 16 december.
Lektionshästar/ponnyer lottas ut till ryttarna. Ange tre alternativ. Om alla hästar/ponnyer man
valt är utdelade sina max antal starter då lotten dras, hamnar man på en reservlista. Startlistor
kommer att finnas på hemsidan senast dagen innan tävlingen. Rådgör med din ridlärare om val
av häst och hinderhöjd. Om någon anmäler högre än vi ridlärare anser är lämpligt förbehåller vi
oss rätten att sätta ekipaget på lämplig höjd. Anmälda ryttare som uteblir utan att avanmäla sig
senast 08:30 på tävlingsdagen faktureras motsvarande kostnaden för tävlingen.
Avanmälan/efteranmälan/ändringar via e-post ridskolan@krk.se.

Anmälan via e-post till ridskolan@krk.se
senast söndag 16 december.

Dressyrkurs
Torsdag 27 december ca kl 16.00-21.00
(tid beroende på antal deltagare).

Kursen vänder sig till elever från märke 3 och upp till
specialgrupper på häst och ponny. Även egen häst. Ca 6
elever/grupp. I kursen ingår en ridlektion, teori samt fika.
Ridlärare: Anna Bengtner

Pris: Junior 450 kr, Senior 520 kr
50 kr avdrag för egen häst/ponny
Anmälan tas emot från måndag 3 december – torsdag 21
december via e-post: ridskolan@krk.se. Ange gärna
önskemål om häst/ponny.

Hoppkurs
Fredag 28 december ca 16.00-21.00 - Lördag 29
december ca 13.00-18.00
(tid beroende på antal deltagare).

Kursen vänder sig till elever från märke 3 och upp till
specialgrupper på både häst och ponny. Även egen
häst/ponny. Ca 6 elever/grupp. I kursen ingår en
ridlektion/dag, teori båda dagarna samt fika båda dagarna.
Ridlärare: Maria Persson
Pris: Junior 900 kr, Senior 1040 kr
100 kr avdrag för egen ponny/häst

Anmälan tas emot från måndag 3 december – torsdag 21
december via e-post: ridskolan@krk.se. Ange gärna
önskemål om häst/ponny.

Paketdressyr
Söndag den 30 december med samling kl 10.00

Klasser:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Klass 7 - Lätt D:1 2011
Klass 6 – Märke 2 Gamla programmet
Klass 5 – Lätt C:1 2015
Klass 4 – Lätt B:1 2015
Klass 3 –Lätt A:1 2017
Klass 2 – Procentklass för ryttare med egen ponny. Ni väljer själva vilket program ni
vill tävla upp till LA och lägst Lätt C
❖ Klass 1 – Procentklass för ryttare med egen häst. Ni väljer själva vilket program ni vill
tävla, högst Msv C:1 och lägst LC
Domare:
Pris: 155 kr/start på lektionshäst/ponny, 99 kr/start på egen häst/ponny, samt medtag ett
paket/person till ett värde av 40 kr att lägga i julklappssäcken. Alla deltagare får sedan ett paket
ur julklappssäcken.
Alla startande (och/eller förälder) förväntas medverka som funktionärer under tävlingsdagen.
Anmälan görs via e-post till ridskolan@krk.se senast onsdagen den 26 december.
Lektionshästar/ponnyer lottas ut till ryttarna. Ange tre alternativ. Om alla hästar/ponnyer man
valt är utdelade sina max antal starter då lotten dras, hamnar man på en reservlista. Startlistor
kommer att finnas på hemsidan senast dagen innan tävlingen. Rådgör med din ridlärare om val
av häst och klass. Anmälda ryttare som uteblir utan att avanmäla sig senast 08:30 på
tävlingsdagen faktureras motsvarande kostnaden för tävlingen.
Avanmälan/efteranmälan/ändringar via e-post ridskolan@krk.se.

Anmälan via e-post till ridskolan@krk.se
senast onsdag 26 december.

Miniläger
Söndag 30/12 15.00 – 17.30
Barn i ålder 4 – 6 år är välkomna. Ridning,
ponnyskötsel, pyssel och fika ingår.
En ledare ska finnas med barnet men behöver inte vara
hästkunnig sedan innan.

Ridlärare: Emma Nyqvist
Pris: 250 kr

Anmälan tas emot från måndag 3 december – torsdag 27
december via e-post: ridskolan@krk.se. Ange gärna
önskemål om ponny.

Frukostridning
Fredag 4 januari kl. 8.00–9.00, därefter frukost
Samling kl 07.30
Alla med tidigare ridvana, även om det var länge sedan,
är välkomna till frukostridningen, så ta med en kompis
som längtar tillbaka till hästarna! Lektionen anpassas till
deltagarnas kunskaper och efter passet väntar gemensam
frukost.

Ridlärare: Anna Bengtner
Pris: 291 kr

Anmälan via hemsidan www.krk.se senast kl. 21.00 kvällen
innan.

Dagridläger på ponny
Lördag 5 januari kl. 10.00 – 16.30

För dig som rider ponny i märke 1 och märke 2-nivå. I
kursen ingår en ridlektion, voltige, teori, fika och lunch
Ridlärare: Emma Nyqvist

Pris: 675 kr
50 kr avdrag för egen ponny
Anmälan tas emot från måndag 3 december – onsdag 2
januari via e-post: ridskolan@krk.se. Ange gärna
önskemål om häst/ponny.

Barnridning
Söndag 6 januari kl. 13.15-13.45, vid stort intresse
även 12.45-13.15
Max 8 deltagare/grupp
30 minuter ridning inklusive uppsittning.
För barn i alla åldrar som vill prova på ridning. Du
behöver ha stövlar/skor med en liten klack. Hjälm och
säkerhetsväst finns att låna. Du ska vara på plats senast
15 min innan lektionen börjar och behöver ha med
någon som kan leda ponnyn (ledaren behöver inte ha
några förkunskaper).

Ridlärare: Anki
Pris: 121 kr
Anmälan via hemsidan www.krk.se senast kl 21.00 kvällen
innan.

