Kjellerup Og Omegns Rideklub og Stald RayPawers
afholder springkursus med

Jack Ray og Jeff Paw
Vi har glædet os så meget til at invitere jer alle til en enestående springweekend 5-6 August
De er begge to super engagerede og passionerede springryttere på internationalt niveau.

2017med Jack og Jeff.

Jack har redet siden han var syv år gammel. Han har redet flere sejre og placeringer
hjem ved CSI-stævner og placeret sig i Grand Prix og S-klasser på landsplan. Derudover
har han deltaget ved det åbne Jyske Mesterskab samt i international grand prix.
Som den hidtil største triumf vandt han Bronze medalje ved Indendørs DM på
Vilhelmsborg i November.
Jack har også et godt tag på de unge heste, og har kvalificeret flere heste til
Unghestechampionatet ved hingstekåringen i Herning samt championatsfinalerne.
Jack har redet kurser hos Jos Lansink, Michael Aabo og Bo Kristoffersen.
Foto: @PernilleKirstine.dk

Jeff har redet siden han var 2 år gammel, og rider på internationalt niveau, hvor han
flere gange har haft succes i grand prix. Han rider dagligt 5-6 heste - dels familiens egne
og dels heste, som er i ridning.
Jeff har været placeret internationalt på Locresai af Tanderupholm, og i top 5 flere gange
ved JBK HORSESHOW med Blacks Colluna. Han har ligeledes været placeret med
Birkegårdens Lafayette i flere 140 cm klasser.
Jeff har arbejdet for bl.a. Andreas Künnemann, Søren Valentin og Mesing Østergaard.
Jeff underviser i både springning og dressur flere gange om ugen.
Foto: @PernilleKirstine.dk

Foreløbig program og tidsplan
Lørdag
Kl. 12.00

Søndag

Kl. 18.00

Madpandekage med fyld
Rideteori i rytterstuen
Springundervisning i Teknisk springning (gymnastik spring)
Kaffe og kage
Grillen tændes

STED:

Kjellerup og Omegns Rideklub, Industrivej 2, 8620 Kjellerup

TID:

5-6 August 2017

Kl. 9.00

Kl. ?

Rundstykker i rytterstuen
Stævneteori samt mental forberedelse til stævner.
Springundervisning i Banetræning
Sandwich og tak for i dag.

Holdene sammensættes efter niveau. Alle kan deltage.
Pris for kursus og foredrag: 500 kr. for KOOR medlemmer
700 kr. for ikke medlemmer
Ønsker man kun at deltage som tilskuer/foredrag koster det 50 kr. pr. dag.
Forplejning (uden drikkevarer) under hele weekenden 100 kr. per deltager eller 150 kr. som tilskuer. Der kan desuden købes øl og vand.
Tilmelding til kursus og forplejning senest den 1/8-2017 til Marlene Papsø på 26221595, mj@duelund.nu eller infokoor@gmail.com
Såfremt der er nogle, som har behov for boks (mod merpris) aftales dette direkte med Stald RayPawers 40624910. Leje af elev pony eller hest koster 25 kr. pr. dag.
Der er mulighed for at opstille telt eller campingvogn, hvis man ønsker at overnatte.
Endelig tidsplan kommer snarest efter den 1/8-17.
Tilmeldingen er bindende og først gældende ved betaling på 7840 0001418294, mrk. ”springkursus”.
Max 20 deltagere efter først til mølle.
Venlig hilsen
Kjellerup og Omegns Rideklub

