Dressyrträning för GP-ryttaren
Johan Svensson

30/4-1/5
hos
Ludvika Ridklubb,Räfsnäs
Om Johan Svensson…
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Har bla Tysk beridarexamen, jobbat med utbildning av hästar och elever upp till Svår
klass i både Tyskland och Sverige
Arbetat hos Ann-Kathrin Linsenhoff, bl.a vinnare av OS-guld i dressyr 1988
Varit chefsberidare/stallchef hos Hofgut Liederbach och Gestut Wiesenhof
Bedrivit egen verksamhet i Tyskland.
Utbildat flertalet hästar som kvalat till tyska bundeschampionaten, bla vinnare i
Trakhener-championatet.
I Sverige har han jobbat hos Hannell Dressage Stable med ansvar för utbildning,
träning och tävlat framgångsrikt i Breeders Trophy, Falsterbo Horse Show och bl.a
segrar upp till Intermediaire II.
Driver idag en egen verksamhet på Bäckatorps Gård utanför Halmstad.

Passa på att ta del av Johans kunskap och erfarenheter i två dagar, var med och se en röd tråd i
systemet att utbilda och träna.
Missa inte denna helg, där Du kan delta till fots eller tillsammans med din häst!

VIP-plats
Du kan ställa frågor direkt till Johan mellan ekipagen . Du får en plats nere i manegen, en
goodiebag och unik möjlighet att följa de olika ekipagens utveckling de båda dagarna.
Begränsat antal. Kostnad 400 kr.
Läktarplats
Begränsat antal platser på läktaren, enklare förtäring ingår. Kostnad: 200 kr
Ryttare till häst
Träning 2 dagar, inkl uppstallning fre-sön, 40 min pass/dag enskild träning . Alla ryttare får
en goodiebag. Endast 10 platser. Kostnad: 2500 kr
Anmälan och frågor
Anmälan sker till Anna Lewicki, 070-365 86 05
Anmälan är bindande, frågor om anmälan, mat/boende, kontakta Anna L, 070-360 86 05
Frågor gällande träning och uppstallning, kontakta:
Gita K, 070-624 70 85 eller Malin Ö. 070-833 96 77
Cafeterian
Öppet hela helgen, med möjlighet att beställa frukost, lunch och middag. Här finns även
sedvanlig fika, kaffe/the och dryck, godis och enklare förtäring.

Varmt välkomna till oss på Ludvika Ridklubb!
Besök oss på vår Instagram o Facebook, samt vår hemsida www.ludvikaridklubb.se

