
Dressyrkurs 

 

Tisdag den 11 april kl 10.00 – 14.00. 

Dressyrkurs med en ridlektion, ca 6 elever per grupp, 

teori och fika. 

Kursen är både för ponny och häst. 

 

 

 

Pris:  410 kr för junior 

470 kr för senior 

50 kr avdrag för egen ponny/häst 

 

Ridlärare: Malin Stenson 

 

Anmälan till ridskolan@krk.se, anmälan är bindande. 

Betalning via Swish 123440 5858 

about:blank


Sitsträning på lina och 

övningar i gymmet 
Onsdag den 12 april kl 13.00 – 15.30 

 

Träna din sits med hjälp övningar på lina och få ta del 

av några övningar på gymmet. 

 

 

Ridlärare: Malin och Maria 

Pris: Junior 410 kr, Senior 470 kr  

 

Anmälan tas emot via e-post ridskolan@krk.se. 

about:blank


Hoppkurs 

Torsdag  13 april ca 12.00-17.00  

(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, teori samt fika. 

 

Ridlärare: Maria Persson 

Pris: Junior 410 kr, Senior 470 kr  

50 kr avdrag för egen ponny/häst 

 

Anmälan tas emot via e-post ridskolan@krk.se. Ange gärna 

önskemål om häst/ponny.  

about:blank


Uteritt med 

korvgrillning 

Fredagen den 14 april kl. 12.30 – ca 15.00 

 
 

Vi börjar göra iordning hästarna kl 12.30 för att vara klara 

att rida vid 13.00-ca 14.00. Efter att vi skött av hästarna 

efter ridturen, grillar vi gemensamt.  

 

 
 

Ridlärare: Ridlärare Maria Persson och Anki Winberg 

 

Pris: 230 kr junior, 275 kr senior  

 

Anmälan via mail till ridskolan@krk.se. Ange 

hästönskemål i anmälan. Betalning sker med Swish. 



Ridborgarmärkestagning 

På Karlstads Ridklubb 

Lördagen den 15 april kl 11.00 – 13.00 

Anmäl gärna men det går bra att dyka upp. 

Märket kostar 45 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får ett märke som visar på din ridkunskap och klubben kan vara med och tävla  

om fina priser. Den klubb som tagit flest märken vinner ett fint pris! Du behöver 

inte vara medlem utan syskon, kompisar, föräldrar med flera kan också ta märket. 

Det finns två olika program och på så sätt har ryttare på alla nivåer möjlighet att 

delta. I det långa programmet ingår skritt, trav och galopp och det korta 

programmet väljer ryttaren gångart, det går alltså t.ex. att bara rida i skritt och 

man får ha en ledare med sig. 

 

 

Anmälan till ridskolan@krk.se. Betalning via Swish 123440 5858 

 

 

 

 

about:blank


 

  Långt program:  
   
    Rid ett halvt varv i skritt. Vänd över ridbanan i skritt och byt varv.  
    Ett halvt varv i skritt. 

    Börja trava. Trava två varv, omväxlande nedsittning och lättridning. 
    Vänd över ridbanan i trav och byt varv. Rid två varv i trav 
    omväxlande nedsittning och lättridning. 

    Fatta galopp, rid två varv i galopp. Vänd över ridbanan i galopp eller 
    trav. Byt varv, fatta ny galopp och rid två varv i galopp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kort program 
 
    Ryttaren rider i valfri gångart i 200 meter (1,5 varv i 20x40 ridhus). 
    Ryttaren väljer själv, utefter förutsättningar och efter 
    märkeskontrollantens råd, om hon/han vill rida i enbart skritt eller 
    även vill trava och galoppera. 

  Regler: 

•  Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får 
 genomföra märkestagning för Ridborgarmärket. 

•  Ryttare som är medlem i en förening ansluten till Svenska 
 Ridsportförbundet och vill ta Ridborgarmärket ska rida upp för märket i 
 sin egen medlemsförening. Är ryttaren medlem i flera föreningar 
 anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan hon/han ta märket i de 
 föreningar som hon/han är medlem i. 

•  Även ryttare som inte är medlem i någon förening får ta 
 Ridborgarmärket, till exempel föräldrar, syskon, kompisar, politiker 
 med flera. 

•  Antalet redovisade märken måste stämma överens med antalet köpta 
 märken. 

•  Om uppgifter saknas eller inte är fullständiga i protokollet för den som 
 tagit Ridborgarmärket räknas det inte som en genomförd ritt. 

•  Hästen kan ha en ledare under provet. Det enda kravet är att ledtygel 
 används och att ledaren går vid hästens bog. Ledaren ska hålla längst 
 ut på ledtygeln så att ryttaren rider själv i största möjliga mån. 



Barnridning 

Söndag 16 april kl. 13.00–13.30 och 13.30–14.00 

Max 8 deltagare/grupp 
 

30 minuter ridning inklusive upp-/avsittning. 

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). 

 

 
 

 

 

Pris: 138 kr betalas med Swish 123 440 58 58 
 

 

Anmälan via hemsidan under flik Ridskolan - 

Spontanridning, eller här. Anmälan är bindande. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QkGSpeNYLffGtVETfhUr8TF5XQIYbq7ihNynmjI-bJw/edit#gid=0

