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Julridning
23 dec (kl. 9.00, 10.00 & 11.00)
Hyrning.
Pris: senior 150 kr, junior 100 kr
När du har detta Lyckåbrev, som är det sista för året, i din hand
har hösten gått in i vinter och vi närmar oss jul. Vi vill tacka
alla medlemmar för året som gått och önskar er alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt år! Vi ser fram emot ett nytt härligt och
händelserikt 2018!
Lyckåbrevsredaktionen

26 dec (kl. 15.00, 16.00 & 17.00)
Hyrning.
Pris: 150 kr
27 dec–28 dec (kl. 9.00–16.00)
Dagridläger.
Pris: 600 kr
27 dec-28 dec (kl. 16.00, 17.00 ,18.00)
Dressyrkurs.
Pris: 600 kr
29 dec (kl. 16.00, 17.00 & 18.00)
Kavaletti.
Pris: senior 250 kr, junior 220 kr

30 dec (kl. 10.00)
Programridning.
Pris: 200 kr
2 jan (kl. 16.00, 17.00 & 18.00)
Dressyrlektion.
Pris: senior 250 kr, junior 220 kr
3 jan-4 jan (kl. 9.00-16.00)
Dagridläger.
Pris: 600 kr
3 jan-4 jan (kl. 16.00, 17.00 & 18.00)
Hoppkurs.
Pris: 600 kr
5 jan (kl. 16.00)
Clear round.
Pris: 160 kr
Anmälan sker till din ridlärare, anmälan måste
åtföljas av betalning för att gälla.

30 dec (kl. 9.00)
Hyrning.
Pris: 150 kr
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Ridläger och kurser
sommaren 2018
Karlskrona Lyckå Ridklubb arrangerar ridläger
för stora och små. På daglägren serveras lunch
och frukt. Ansvars- och olycksfallsförsäkring
finns. Anmälan till ditt läger gör du på blankett
som tillhandahålls av klubben eller kan du ta ut
den på hemsidan. Anmälningsavgiften betalas
i samband med anmälan, först när anmälningsavgiften är betald registreras du som anmäld.
Avgifterna sätts in på bankgiro 5939-9428. Anmälningsavgift 500 kr. Förfrågningar angående
lägerna kontakta ridlärarna på tfn 0455-27041
eller mail ridskolan@klrk.se

Ungdomsläger
18 jun–21 jun (Kl 9.00–16.00)
Dagläger på ridskolan 4 dagar. En häst/elev.
Ridning ca 3 tim/dag, teori, stall- och hästskötsel under ledning av ridlärare.
Målgrupp: Från 8 år. Ha börjat med galopp.
Kunna klara en uteritt själv.
Pris: 2600 kr
25-28 jun (kl. 9.00-16.00)
Läger på ridskolan 4 dagar övernattning sista
natten. En häst/elev. Ridning ca 3 tim/dag,
teori, stall- och hästskötsel under ledning av
ridlärare.
Målgrupp: Från 10 år. Ska kunna galoppera
och hoppa lite. Kunna klara en uteritt själv.
Pris: 2800 kr
29 jun-2 jul (kl. 9.00-16.00)
Läger på ridskolan 4 dagar övernattning sista
natten. En häst/elev. Ridning ca 3 tim/dag,
teori, stall- och hästskötsel under ledning av
ridlärare.
Målgrupp: Större barn som är på väg mot
hästgrupp. Mer ridvana.
Pris: 2800 kr
3-6 jul (kl. 9.00-16.00)
Läger på ridskolan 4 dagar övernattning sista
natten. En häst/elev. Ridning ca 3 tim/dag,
teori, stall- och hästskötsel under ledning av
ridlärare.
Målgrupp: Från 10 år. Ska kunna galoppera
och hoppa. Mer ridvana.
Pris: 2800 kr
3-5 jul (kl. 9.00-16.00)
Läger på ridskolan 3 dagar med inriktning
hopp.
Målgrupp: Mer ridvana. Ha börjat tävla.
Pris: 2500 kr
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7-10 aug (kl. 9.00-16.00)
Dagläger på ridskolan 4 dagar. En häst/elev.
Ridning ca 3 tim/dag, teori, stall- och hästskötsel under ledning av ridlärare.
Målgrupp: Från 7 år. Mindre ridvana. Kunna
rida utan ledare i skritt och trav.
Pris: 2600 kr

Vuxenläger
27-28 jun (kl. 16.00-19.00)
Kvällsläger på ridskolan, Dressyr, Kavaletti.
2 ridpass.
Pris: 700 kr
7-8 aug (kl. 16.00-19.00)
Kvällsläger på ridskolan, Dressyr, Uteritt med
grillning andra kvällen.
2 ridpass.
Pris: 600 kr
9-10 aug (kl. 16.00-19.00)
Kvällsläger på ridskolan, Dressyr Uteritt med
grillning andra kvällen.
2 ridpass.
Pris: 600 kr

Hästen i fokus
Under året har det anordnats vårshow, ryttarprojektet, utbildning för stallvärdar och nu i
oktober så genomfördes en clinic i fälttävlan.
Planerna för nästa år är redan igång och temat
kommer vara dressyr. Detta kommer märkas
både på vårshowen och clinicen. Planer finns för
en studieresa till Flyinge och och ryttarprojektet
kommer också att fortsätta under 2018. Vill du
vara med i Hästen i fokus och ha möjlighet att
påverka vad vi hittar på så maila till ridskolan
och anmäl ditt intresse.

Reflexer
Nu faller mörkret snabbt redan på eftermiddagen. En billig livförsäkring för Dig som ryttare
och din häst är reflexer! Som bilist träffar vi ofta
på ryttare ute på vägarna utan en enda reflex.
Använd så många som möjligt så att Ni syns
ordentligt i mörkret och på så sätt undviker vi
onödiga inbromsningar, rädda hästar och olyckor.

Kurser
18-20 jun
Dressyrkurs.
3 ridpass.
Pris: 1050 kr
25-26 jun
Hoppkurs.
2 ridpass.
Pris: 700 kr

Foto Kim Jönsson.
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Tävlingssektionen

mail till tavlingar@klrk.se och tala om vad du
kan hjälpa till med så hör vi av oss till dig.

Ungdomssektionen

Anslagstavlan

2017 års tävlingssäsong är nu till ända och vi ser
tillbaka på ännu en lyckad säsong som tävlingsarrangörer.

Under hösten har vi välkomnat ytterligare två
frivilliga krafter i tävlingskommittén – Sandra
Wahlgren Pettersson och Sandra Pettersson.
Välkomna säger vi till er! Övriga som ingår i
tävlingskommittén är Anna Campbell Midenhag,
Annika Svensson, Emmy Karlsson, Ingeborg
Clementson, Karolina Tuvesson, Kerstin Karlsson,
Tilda Strömqvist och Åsa Ljungberg. Kristina
Printzlow är adjungerad som verksamhetsansvarig.

Nu är sista terminen för 2017 snart slut. Årets
sista aktivitet är söndagen 10 december, den
årliga julshowen. Insläppet börjar kl. 15:30 och
julshowen börjar kl. 16:00. Det kostar 20 kr för
barn och 40 kr för vuxna i inträde. Detta året
kommer julshowen erbjuda vårt fina luciatåg,
kadrilj, hoppning, eldshow och mycket mer.
Kom ihåg att rösta på årets häst & ponny i
ridskolestallet så er favorithäst vinner! Årets
häst & ponny kommer få varsitt väldigt fint
pris. Själv art kommer vi ha kiosken öppen med
lussekatter, glögg och mycket mer. OBS! Glöm
inte bort att det är julpyntning den 9 december,
dagen innan julshowen. Var med och pynta till
alla fina ridskolehästar. US bjuder på fika under
pyntningen, för mer information se tavlan i
ridskolestallet.

Nyheter avseende
avgifter 2018

Vi inledde med en ponnytävling i hoppning den
30 april-1 maj. Första dagen reds en spännande omgång av division 3 med åtta duktiga
ponnylag till start. Andra dagen fortsatte vi
med klasser upp till Lätt A. Året fortsatte med
våra traditionella pingsttävlingar i hoppning för
hästar med klasser från 1,10 m upp till
1,40 m. Redan helgen efter genomförde vi
ytterligare en hopptävling för hästar, den här
gången med lite lägre klasser. Den 4-6 augusti
gick Skärgårdshoppet av stapeln. Tyvärr fick vi
inte så stora startfält som vi önskat vilket gör att
vi kommer att pausa den här tävlingen under
nästa år. Säsongen avslutades med ytterligare en
hopptävling den 16-17 september. Under dessa
tävlingar reds DM för Blekinge.
Just nu planerar vi 2018 års tävlingar. Vilka
tävlingsdatum som bestäms kommer vi att publicera på hemsidan och i kommande nummer av
Lyckåbrevet. Vi vet redan nu att vi kommer att
arrangera en dressyrtävling, något vi inte gjorde
under 2017.
En avgörande faktor för att vi ska kunna
genomföra våra tävlingar är våra många och
duktiga funktionärer. Utan alla ideella insatser innan, under och efter tävlingarna skulle
vi inte klara oss. TACK till alla er som ställer
upp! Är ni fler som vill hjälpa till så är ni alla
hjärtligt välkomna. Innan tävlingarna behöver
vi bl a ställa i ordningen anläggningen och baka.
Under tävlingsdagarna behövs parkeringsvakter,
banpersonal, sjukvårdsansvariga, kioskpersonal
för att nämna några. Alla behövs! Skicka ett
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Från och med årsskiftet kommer Karlskrona
Lyckå ridklubb ta ut en påminnelseavgift vid
obetalda ridavgifter som innebär att klubben får
skicka ut ett påminnelsebrev.

Vi i ungdomssektionen vill passa på att tacka
för det gångna året. I år har vi bland annat haft
mellokväll, tältning, fångarna på stallbacken,
maskeradhoppningar, halloweenövernattning
och många fler. Vi ser fram emot kommande
år med allt det har att erbjuda. Håll koll på
US-tavlan för att längre fram veta när årsmötet
kommer äga rum. Hoppas att vi ses på julpyntningen, julshowen och på årsmötet!
Vänliga hälsningar
Ungdomssektionen!

Karlskrona Lyckå Ridklubb riktar ett stort tack
till Printfabriken, som ger oss möjligheten
att få till ett så snyggt Lyckåbrev.

DESIGN: FINN ESKELIN MILTON WWW.FINNMILTON.COM

Medlemsavgifter
Enskild medlem 300kr
Familjemedlem 150 kr (per extra medlem)
Ridavgifter hittar du på www.klrk.se,
under fliken ”Ridskolan – Avgifter”.

Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften är obligatorisk för alla aktiviteter. Vill du bli
medlem eller undrar du över något kontakta då ridskolan på
tel: 0455-270 41 eller epost ridskolan@klrk.se. Sätt in avgiften
på bg 5939-9428, ange namn, adress, telefonnr. samt personnr.

Ni har väl alla betalt medlemsavgift?
Det är medlemskortet som ligger till grund för försäkringen.
Dessutom ska ni få tidningen Häst och Ryttare när ni är
medlemmar, får ni inte tidningen hör av er till Kristina.

Anläggningsavgifter för privatryttare
För att få rida på Karlskrona Lyckå Ridklubbs anläggning,
både ute och inne, krävs att man löser anläggningsavgift.
Årsavgiften gäller per kalenderår, och terminsavgifterna löser
man vid terminsstart eller senare. När ni löser anläggningsavgift
förbinder ni er att följa de regler som gäller på anläggningen
och som är beslutat av KLRKs styrelse.

Regler
Vara medlem i klubben
Följa KLRKs säkerhetsregler
Följa KLRKs värdegrunder
Följa styrelsens beslut, vid smitta eller dylikt

Karlskrona Lyckå Ridklubb

0455 - 2704

ridskolan@klrk.se

www.klrk.se

