
Junior dag  

 

Kom til en hyggelig og lærerig dag 

Søndag den 22.10.17 afholder Fjördur en juniordag kun for juniormedlemmer 

(max 18 år). Vi starter i Skive Rideklubs lille ridehal med undervisning af Anni-

ka Skrubbeltrang, som selv er en rigtig dygtig rytter og som kan undervise på 

alle niveauer. Se mere på næste side :-)  

Bagefter er der fælles frokost og derefter evt. en skovtur, flagridt eller andet, 

hvis der er stemning for det.  

Skynd dig at melde til, da der kun er plads til 8 deltagere. Man kan kun deltage 

med én hest hver, medmindre kurset ikke bliver fyldt op. 

Bestyrelsen har givet tilskud til kurset i håb om, at der kan komme lidt gang i 

juniorafdelingen i klubben. Derfor kan det gøres så billigt! 

Pris; 5o kr.+sporti gebyr,  inkl. frokost, 

Boks; I stald F er der en boks til hver hest 

Max. antal; 8 

Sidste tilmelding senest 20.09.17 på Spor-

ti. Dagen er kun for medlemmer af Fjördur. 

Forældre kan tilkøbe frokost. 

Mange hilsner fra  

Sine og Mette Damm Bak 

mdbbh14@gmail.com 



Annika Skrubbeltrang er 

27 år gammel og har redet stort 
set hele sit liv. Annika er ivrig kon-
kurrencerytter, og gennem årene 
har hun opnået gode resultater 
både i Danmark og i udlandet. Her 
kan blandt andet kan titlen som 
vinder af World Cup 2014 og ad-
skillige DM-medaljer skrives på 

CV’et  
I den daglige træning lægger Anni-
ka stor vægt på, at grundridningen 
er på plads og, at hesten svarer for 
rytterens hjælpere, men samtidig 
skal det være sjovt for både hest 
og rytter at træne. Annika har fle-

re års erfaring med at undervise 
ryttere på forskellige niveauer og 
tilrettelægger altid undervisnin-
gen ud fra rytterens ønsker og det 
niveau, som ekvipagen er på. I un-
dervisningen vil der være fokus på 
samspillet mellem hest og rytter, 
hvor hesten er lydhør og smidig 
samtidig med, at den bruger sig 
korrekt. Således vil der i undervis-
ningen også være fokus på rytte-
rens sæde og indvirkning, da dette 
danner grundlag for netop sam-
spillet mellem hest og rytter. 


