
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-27 april Seniorweekend  
Lördag kl. 15 – 21 

Söndag kl. 9 – 15 

Ridlägerhelg för vuxna med 

ridning, träning, hästkunskap, 

stalltjänst, hästskötsel, grillning 

och gemenskap.  

Ridlärare; Madeleine Dunsäter 

Pris; 1500 kronor och då ingår 

mat på lördagskvällen. 

Minst 6 deltagare. 

18 april Påskhoppning 

Ungdomssektionen anordnar 

påskhoppning för ridskoleelever och 

ryttare med egen häst. 

Man rider på valfri höjd och samma 

bana två gånger och de med så lika 

tid på sina båda rundor får pris. 

Samling kl. 15.00. 

Pris 50 kronor.  

 

25 april Hyr din favorithäst dag 
Ta hand om din favorithäst hela 
dagen nästan som om den vore 
din egen! Klockan 08.00-15.30. 
Under förmiddagen rider man ett 
pass, mockar, kör in spån, och tar 
ut hästarna i hagen. Sedan äter vi 
lunch tillsammans och har teori. 
På eftermiddagen rider vi sedan 
ett pass till och självklart hinner vi 
även med att gosa och pyssla en 
massa med hästarna. 
Kostnad: 400 kronor 
Instruktör: Anette Johansson 

26 april Knatteridning 
Ungdomssektionen anordnar  

prova - på ridning för barn.  

 

Ingen föranmälan. Hjälm och 

säkerhetsväst finns att låna.  

Pris 50 kronor.  

Samling i stallet 15.45. 

25 april Löshoppning för Tomas 

Jonsson 

 

Tider mellan 14.30 och 18.30.  

Pris; 

150 kronor för medlem 

200 kronor för icke medlem 

Anmälan senast onsdag 23 april. 

Anmälan är bindande. 

 

23 – 24 april 
Ridskolemästerskapen 
23 april Dressyr 

Klasser; Ryttarmärke 1, 

Ryttarmärke 2, Lätt C:1 

24 april Hoppning 

Bombana, 50 cm, 80 cm 

Alla tävlar mot varandra oavsett 

förkunskaper då hoppningen 

avgörs med hjälp av 

stilbedömning och dressyren 

beräknas med hjälp av procent. 

Pris 100 kronor per klass. 

Både för lektionsryttare och 

ryttare med egen häst. 

27 april Loppis och Bingopromenad 

Ett bord kostar 50 kronor och givetvis kan man sälja vad som helst det behöver inte 

vara hästrelaterat. Vill du inte ha ett eget bord kan du komma förbi och handla, fika, 

gå en bingopromenad och köpa lotter. Knatteridning för barnen kl.10.00-12.00. 

Grillen kommer att vara igång! Vi tar gärna emot hembakat till försäljning och  

kaklotteri. Har du saker hemma som  du kan tänka dej att skänka så tar vi gärna 

hand om det och vi försöker då att sälja sakerna och låter förtjänsten gå till 

klubben.Sista anmälningsdag för loppisbord: 25/4 anmälan till Helen Nilsson via mejl 

helen.nilsson@oskarshamnsrk.se eller mobil; 070-217 24 60 

PÅSKLOVSAKTIVITETER 

Anmälan till aktiviteterna sker inne på 

stallkontoret eller på 

info@oskarshamnsrk.se  


