
         

       Sport och tävling (SPT) VT23 

 
 

Sport och tävling ger elever som vill utvecklas inom ridsporten och tävla en 

möjlighet till ett spetsprogram inom ridskolan. Sport och tävling är en 

möjlighet för elever som har ett långsiktigt mål inom ridskolan och på sikt vill 

komma ut på tävlingsbanan, men som i första hand inte har en egen häst. 
Nya intresserade elever gör en intresseanmälan i Horsemanager samt skickar ett mail till 
krs@kongahallars.nu Därefter väljs lämpliga elever ut när det finns ledig plats och ledig 
ponny/häst som kan passa.  När eleven är godkänd tilldelas den en ponny/häst som följs 
under hela terminen (i möjligaste mån).  
 
För att vara med i SPT krävs det att både elever och målsmän är engagerade då 
elev/målsman själva organiserar så att ni tillsammans med er ponny/häst kommer till och 
från tävlingsplatsen (det kan krävas utökat körkort). Målsman/myndig elev ska även ingå i 
KRS Tävlingssektion (TS).  
 

Eleven/målsman ansvarar över att lösa och betala Grönt kort och ryttarlicens. Vid tävling 

tillkommer hästhyra. På tävling följer om möjligt instruktören med och coachar. KRS 

tillhandahåller hästens licens, vaccination, mätintyg och försäkring.  

Eleven ska rida på minst nivå Röd och rida i en ordinarie grupp på KRS en gång i veckan 

utöver SPT. Eleven har även ett skötaransvar för både häst, spilta/box och utrutning den 

dagen SPT har sin lektion samt tävlingsdag. SPT är förebilder för alla ridskolans elever och 

ger dessutom en fantastisk möjlighet och det är då extra viktigt att följa KRS regler och 

säkerhetsföreskrifter. Det förbinder man sig att göra som elev på KRS.  

 

Instruktör är Linda Skog 

 

Priser VT23: 

Ridning senior: 310: - /lektion 

Ridning junior: 285: - /lektion 

Teori: 200: - /lektion 

Lagledare/coaching på tävling: 375: - /gång 

Hästhyra på bortaplan (lektionshäst): 220: - /gång 

Hästhyra på hemmaplan (lektionshäst): 120: - /gång 

Vid start på KRS klubbtävling anmäls SPT-eleverna i Horsemanager och betalar samma avgift 

som andra medlemmar, men har om möjligt förtur att starta SPT-ponny/häst.  
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