VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

KÜRSKOLA
med
Inger Gemzell

12 – 13 november 2005 på
Lagmansholms Herrgård, Vårgårda
Inbjudan till ALLA ryttare på både ponny och häst samt tränare, domare och övriga intresserade
att vidga sina kunskaper med hjälp av ett proffs.
Inger Gemzell har hjälpt många framstående ryttare med sina kürprogram. Hon är till sin
profession musikproducent, har själv tävlat svår dressyr och är B-tränare.
Datum:

Lördag 12 nov. kl. 17.00 – ca 20.00 Teori
Föreläsning med exempel på olika ritter där koreografi, takt, ton och tempo diskuteras.
Avslutas med fika då vi får tillfälle till diskussion och frågeställningar kring küren.

Söndag 13 nov. kl. 09.00 – ca 13.00 Praktik
Vi arbetar med praktiska exempel med hjälp av 4-5 förevisningsekipage från distriktet.
Kaffe ca 11.00 och Sopplunch efter 13.00 för de som önskar, se nedan.

Innehåll:

Se küren
Från domarens synpunkt – Från koreografens synpunkt
Från publikens synpunkt – Från musikens synpunkt
Från ryttarens synpunkt – Från hästens synpunkt
Lär dig hitta rätt musik till din häst. Vilken musik kan och får jag använda?
Nya vägar och linjer för rörelserna? Kalkylerade risker i küren, koreografi mm.
Intressant att diskutera är även domarnas syn på küren och dess poängsättning.

Kursavgift:

300 kr inkl. Kaffe/The.
400 kr inkl. Kaffe/The, paketpris för ryttare inkl. en förälder t.o.m. 18 år (Junior och ponny).
50 kr för Sopplunch på söndagen.
Avgiften inbetalas till Västergötlands RF’s pg 50 16 18-3, senast onsdagen den 9 nov.

Boende:

Om så önskas finns stallplats för deltagande hästar.
Några bäddar i dubbelrum finns med frukost, förtur har deltagande ryttare och långväga deltagare
från Västergötlands distrikt.
Information Gertrud G.

Anmälan:

Insändes senast den 31 okt till Gertrud Gustafsson på imail: gertrud.hans@brevet.nu eller
Petersburg Björkudden, 532 94 Skara.
Anmäl också om ni önskar övernattning och sopplunch på lördagen.
Anmälan är bindande.

Förfrågningar:

Till Gertrud Gustafsson, 0511-291 61, 070-660 80 29 eller gertrud.hans@brevet.nu
eller till Västergötlands RFs kansli tel 0520-44 44 24.

Välkommen !

