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NY ANLÄGGNING
Under hösten 2011 har vi utvecklat vår anläggning så att 
den är större, fräschare och mer handikappanpassad. 
Vi har två stall med 30 hästar/ponnyer, ett nybyggt och 
ett renoverat, två ridhus med nytt underlag i sand/fiber 
(24x80m helt nybyggt och 20x60 m renoverat), gräs- och 
grusbana ute samt våra 104 tävlingsboxar för uthyrning.
Vi har även en ny fräsch cafeteria samt klubbrum och 
konferensrum som vi hyr ut då vi inte använder de själva. 
För våra medlemmar finns skåp att förvara sina ridkläder 
samt duschar som även används vid större tävlingar.

IDEELL FÖRENING MED ÖVER 700 MEDLEMMAR
Vår verksamhet drivs ideellt med verksamhet 47 veckor om 
året där vi erbjuder t ex ridlektioner, teoretisk utbildning och 
tävlingar. Föreningen har fem anställda ridlärare alla 
mycket välutbildade med goda kunskaper om hästhållning 
och lektionsverksamhet som tillsammans med styrelsen och 
olika sektioner driver föreningen framåt.
Under sommaren anordnar vi kurser och läger.

HÖG KVALITÉ PÅ VERKSAMHETEN
Vi är den enda kvalitetsmärkta ridskolan på orten och är 
medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. Hästar och 
ponnyer i lektionsverksamheten ägs av föreningen. Dessa 
är välutbildade och vissa hästar tävlar på nationell nivå 
och några av ponnyerna tävlar LB/LA på regional nivå. 
Klubbens medlemmar har nått stora framgångar genom åren.

VI ANORDNAR TÄVLINGAR
Under ett år anordnar vi allt från klubbtävlingar till tre-
dagars nationella tävlingar i både hoppning och dressyr.    
Vi arrangerar även tävlingar för funktionshindrade på hög 



nivå. Vår nya anläggning gör att vi kan få ännu högre 
kvalité på våra tävlingar med service i form av omklädnings-
rum och duschar.

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA
I ombyggnationen har vi fått hissar och en lift för att kunna 
erbjuda fler möjlighet att rida och vistas i lokalerna. Handi-
kappridning är en verksamhet vi kommer allt mer utveckla i 
framtiden.

VÅRA RIDLEKTIONSGRUPPER 
- Knatte
- Nybörjare, barn (7 år och uppåt)
- Nybörjare, vuxna
- Vana barn, ungdomar och vuxna
- Specialgrupper, ungdom och vuxna
- Funktionshindrade & rehabilitering (alla åldrar)
- Privatryttare

ALLA HJÄLPS ÅT
Vi är över 700 aktiva medlemmar, det finns lektionsryttare 
och de som äger egna hästar. Alla är välkomna och alla 
behövs. För att driva den omfattande verksamhet vi gör 
måste alla hjälpas åt och dra sitt strå.

RYTTARINNA TÄVLAR FÖR LRK
Vår internationella dressyrryttarinna Anette Christensson 
tävlar för Lidköpings Ridklubb. Hon är en av våra bästa 
ryttare med placeringar och vinster upp till Grand-Prix.

För oss är detta viktiga ord: 
gemenskap, glädje, säkerhet och utveckling.

VÄLKOMMEN TILL LIDKÖPINGS RIDKLUBB!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekestubbevägen, 531 92 Lidköping 
Tfn: 0510 - 609 71

www.lrk.se

- Ridlärarna på Lidköpings Ridklubb

Välkommen att ringa om du vill ha information 
eller vill börja rida hos oss. 

Se även vår hemsida eller bli vän med oss på facebook.

              Facebook: Lidköpings ridklubb officiella sidan.

201509         Fotografer; Rebcecka Ekm
ark och Fabbe
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”En timma i världen är aldrig förslösad 
om den är tillbringad i sadeln…”  


