
 

 

Medlem 2023 

Tack för ett fantastiskt 2022! Det är vi medlemmar som gör föreningen 

levande. Tack vare alla medlemmars ideella insatser under 2022 kan vi stolt 

fortsätta vara en av Sveriges ledande ridklubbar.  

Kungsbacka ridklubb har kunnat ge tillbaka till er medlemmar under året. Vi 

har arrangerat träningshelg för tävlingsryttare till ett subventionerat pris i 

januari. En kostnadsfri kunskapsdag för ridskoleelever i maj. En kostnadsfri 

föreläsning om mental träning med Johanna Lassnack i september. Clinic med 

världsstjärnan Rolf-Göran Bengtsson i november. Under året har vi kunnat 

erbjuda tävlingar i dressyr och hoppning för tävlingsryttare och för 

ridskoleekipage.  

Nu ser vi framåt mot 2023 tillsammans med er medlemmar!  

Vi börjar året med Kick off träningar för licensierade ryttare i hoppning v.4 och 

dressyr v.5. Lördag v.3 arrangeras en gemensam kostnadsfri middag för 

licensierade tävlingsryttare. Under middagen kommer vi presentera nya 

kollektionen av klubbkläder tillsammans med tävlingssektionen och vår nya 

tävlingsansvarige Anna Ek.  

Tränare dressyr Kick off 2023 är Stefan Jansson, Kajsa Boström och Natalie 

Oldfors. Tränare hoppning är Ann-Sofie Oscarsson Hellsing, Fredrik Hasselberg 

och Caroline Johansson. Närmare presentation av tränarna kommer i 

december. Anmälan är öppen, maila anna.ek@kungsbackaridklubb.se. Sista 

anmälningsdag 1 januari 2023, först till kvarn. Glöm inte att även anmäla dig 

till middagen. 

Sponsorgruppen har under december ett jullotteri med fina priser där 

intäkterna bla kommer gå till att subventionera priset på Kick off träningen. Ju 

fler lotter vi lyckas sälja, ju större subventionering. Se mer info angående 

lotteriet på våra sociala medier.  
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För att kunna hålla den kostnadsnivå vi har idag under 2023 på tävling och 

ridskola, är den enskilde medlemmens insats en förutsättning. Alla ideella 

insatser är viktiga, stora som små. Under alla arrangemang under 2023 

kommer det finnas en funktionärsansvarig som guidar och instruerar 

funktionärer/medlemmar på arrangemang.  

Du kan redan nu boka upp för att göra din insats på tävlingar och arrangemang. 

Här nedan kommer datum VT-23, välkommen att maila 

anna.ek@kungsbackaridklubb.se när du önskar vara med.  

 

14-15 januari Pay and jump häst och ponny  

12 februari Hoppning ponny 

15 februari Pay and jump 

5 mars Fixardag med medlemmar 

7-12 mars Grand Prix hoppning häst  

25-26 mars Dressyr häst  

15-16 april Hoppning häst med div 3 

18 maj Pay and jump 

28 maj Dressyr ponny 

7-9 juli Hoppning ponny sommarmeeting  

Under våren kommer Kungsbacka ridklubb arrangera 9 st unghästhoppningar 

på onsdagar.  

Tänk på att din medlemsavgift ska vara betald när du löser din tävlingslicens 

för att den ska bli godkänd. Medlemsavgift betalas enklast på bg 722-2602 

Junior 450:- Senior 550: Familj 1250:-  

 

Varmt välkomna!  
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