
Minihoppning på Karlstads Ridklubb 25 februari 2023 

Välkomna till Minihoppning på Karlstads ridklubb!  

 

Läs noggrant informationen nedan.  

 

LÄS INFORMATIONEN NEDAN 

Minihoppning är en banhoppning där ryttarna får träna att hoppa bana under 

tävlingslika former. Ryttarna rider fram gemensamt i smågrupper och rider därefter sin bana. Därefter rider nästa 

grupp fram osv.  

Höjderna rids i startordning enligt lista nedan. Vi räknar med att första gruppen börjar att rida ca 11.30. Ni har tid 

att rykta, sadla och tränsa efter bangång. Deltagarrosett delas ut efter färdig ritt. Det kommer inte att sättas upp något 

resultat. 

• Alla som rider i grupp 1 och 2 (med förälder) samlas på läktaren kl 10.00 och bygger sen banan. Ni hjälps åt i 

grupp 1 och 2 med att bemanna banan och cafeterian. För de barn som behöver hjälp i stallet samt med upp-

/avsittning  mm behövs en förälder/annan van som är delaktig.  

• Alla som rider i grupp 3 och 4 (med förälder) samlas i ridhuset ca 5 minuter efter att grupp 2 är klar, dock 

tidigast 13.00. Ni har då möjlighet att gå banan. Grupp 3 går in i ridhuset och sitter upp 25 minuter efter att 

bangången avslutats. Ponnyerna i grupp 3 ska därför vara färdigryktade mm innan samlingen. För de barn som 

behöver hjälp i stallet samt med upp-/avsittning behövs en förälder/annan van som är delaktig. Efter att sista 

ekipaget i grupp 4 är klart och ponnyerna har lämnat ridhuset, byggs banan gemensamt bort av 

deltagare/föräldrar till deltagare i grupp 3 och 4.  

 

Tips! Det är väldigt lärorikt att titta på när andra rider. Passa på att titta på de andra grupperna då de 

rider så får ni ut jättemycket kunskap av dagen        

 

Betalning sker helst via Swish. Ange MH samt ryttarens namn i meddelande på inbetalningen. Meddela om 

ni vill ha en faktura istället.  

 

Frågor/ändringar skickas till ridskolan@krk.se. Anmält ekipage som ej avanmält i tid via mail 

ridskolan@krk.se swishar startavgiften. Observera att eventuella uppdateringar såsom exempelvis sena 

anmälningar, ej kommer att uppdateras på hemsidan utan syns först i stallet inför samlingen till aktiviteten. Ni 

kommer att få svar på ev mail. Men de som skickas efter kl 13.00 på fredagen är det inte säkert att ni får svar på förrän 

lördag morgon innan samlingen. 

 

 

Grupp 1  

 

40 cm 

1. Vera Leneskär  Silver 

2. Leia Öberg  Kil Dara 

3. Olivia Ehn  Tango 

4. Viola Westman  Cassandra 

5. Astrid Åkerström  Bonnie 

 

      30 cm 

6. Saga Frick  Allis 

7. Nova Philipsen Thelaus Farin 

8. Ellen Svärdh  Rosa 
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Grupp 2 

      40 cm  

1.  Amalie Kihlman  Bonnie? 

2. Clara Hammarsten  Kil Dara 

3. Alva Johnsson  Silver? 

4. Sigrid Gustafsson  Tango 

5. Ines Andersson  Farin 

6. Lovisa Fjellman  Cassandra 

7. Hilda Appelqvist  Tiramizo 

8. Iris Jarebro Svövudottir  Allis 

  

 

 

 

Grupp 3 

      30 cm 

1. Agnes de Jong  Allis 

2. Elvira Wikberg  Cassandra 

 

20 cm 

3. Emilia Kalinowska  Rosa 

4. Tyra Lundqvist Hahne Ali Zafir 

5. Signe Finnstam   Farin 

6. Elin de Jong  Tiramizo 

 

 

 

 

Grupp 4 

      40 cm 

1. Pixi Dahlström  Silver 

2. Ellen Persson  Bonnie 

3. Charlise Björklund  Kil Dara 

4. Lo Åkerström  Tiramizo 

5. Josefin Persson  Tango 

6. Elvira Jansson  Rosa 

7. Hanna Andersson  Tobiana 

8. Amalie Kihlman  Jerry 

 

 

 

 

 

 

 


