
Upplägg vecka 44
Inga lektioner för ordinarie ridgrupper under v.44. Däremot kommer vi kunna erbjuda en 
hel del ridning för er som är hemma. Se nedan vilka aktiviteter som är öppna för anmälan. 
Anmälan är bindande och sker via listor i stallet samt via mail. Vid förhinder avboka till 
avbokning@stallcompass.se. Tack för att ni underlättar för vår planering! Håll även utkik 
på hemsidan www.csrk.se då klubben arrangerar en hel del avsuttna aktiviteter. Välkomna 
till ett aktivt höstlov!

MÅNDAG 28/10 hästarna vilar, inga lektioner.

TISDAG 29/10 fm (exakta tider anges efter att vi fått in alla anmälningar).
Markarbete för Zarah von Weisz Öppen för anmälan för ryttare som rider i TUK1, 2, 3, 6. 
Lektionen ingår i terminsavgiften för dessa grupper. Anmälan sker på listan i stallet eller 
via mail.
 

ONSDAG 30/10
Kl 9:00-13:00 Compass Trophy se www.csrk.se för proposition. Anmälan är öppen fr.o.m 
17/10. Anmälan via mail till maria.sundin@stallcompass.se.

Kl 14:00-16:00 Föreläsning: Med- och motgångar i tävlingssammanhang. Alla TUK-
grupper välkomna. Övriga elever välkomna i mån av plats. Ingen föranmälan krävs. (CG, 
MS, ZvW)

Från kl 16:30 Privatlektioner dressyr för Claudia Göth. Eleverna rider två och två 
(20min instruktörstid, eleven skrittar fram/av på egen hand). Elever från TUK1, 2 & 6 som 
ej deltar i Compass Trophy har förtur, lektionen ingår i terminsavgiften för dessa elever. 
Övriga elever välkomna i mån av plats till en kostnad om 400kr. Anmälan sker på listan i 
stallet eller via mail.

TORSDAG 31/10
Fm Privatlektioner dressyr för Claudia Göth (exakta tider anges efter att vi fått in alla 
anmälningar). Alla elever välkomna. Privatlektioner: 45min (en elev): 650kr, 60min (två 
elever): 500kr/elev. Maila maria.sundin@stallcomass.se vid intresse.

Kl 9:00-12:00 TUK fri ridning. Öppen för anmälan för TUK-ryttare som har schemalagd fri 
ridning. Ingår i terminsavgiften för dessa ryttare. Anmälan sker på listan i stallet eller via 
mail.

Från kl 13:00 (exakta tider anges efter att vi fått in alla anmälningar.) Uteritt 75min/grupp 
med Maria Sundin Elever från TUK3, 4 & 5 har förtur, lektionen ingår i terminsavgiften för 
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dessa elever. Övriga elever (nivå 3-5) är välkomna i mån av plats till en kostnad om 400kr. 
Anmälan sker på listan i stallet eller via mail.

FREDAG 1/2
Kl 9:00-12:00 TUK fri ridning. Öppen för anmälan för TUK-ryttare som har schemalagd fri 
ridning. Ingår i terminsavgiften för dessa ryttare. Anmälan sker på listan i stallet eller via 
mail.

Från kl 14:00 (exakta tider anges efter att vi fått in alla anmälningar). Markarbete för 
Zarah von Weisz. Öppen för anmälan för elever som rider i TUK4 & 5. Lektionen ingår i 
terminsavgiften för dessa elever. Anmälan sker på listan i stallet eller via mail.

LÖRDAG 2/2 Lokal tävling (hoppning) Botkyrka (MS) 
SÖNDAG 3/3 Lokal tävling (hoppning) Sundby (ZvW)
Maila maria.sundin@stallcompass.se om du vill följa med och heja på våra duktiga 
ekipage som tävlar någon av dessa dagar!

Tävling (hoppning) Botkyrka 2/11 & Sundby 3/11
Schatte/Ella Ragnar Svedberg 
Nimbuz/Jacqueline Westerlund 
Murphy/Amanda Ruzic 
Jack/Lovisa Bratt 
Mickey/Jonna Lundin 
Fiona/Sofia Norén (enbart Botkyrka)
Ettan/Sofie Johansson (enbart Sundby)

Dressyrkurs (3dgr) för Claudia Göth
Kursen vänder sig till dig som rider nivå 3-5 (eller motsvarande) och är sugen på att 
komma igång med programridningen. Ett perfekt tillfälle att slipa på formen inför dressyr-
KM!

Se separat inbjudan på ww.csrk.se. Anmälan sker via mail till 
maria.sundin@stallcompass.se

Tisdag em den 29/10 dressyrträning, vi tränar delar ur programmet + 30 min teori före 
ridpasset.
Lördag fm den 2/11 dressyrträning, vi tränar delar ur programmet + 30 min teori före 
ridpasset.
Söndag fm den 3/11 programridning för extern tränare/domare + 30 min uppsamling och 
fika efter avslutade ritter.
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