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Kombinera dressyrbedöming med träning
Vi erbjuder dressyrkörning med bedömning tillsammans med träning på Malmahed i Malmköping.
1.

Börja med uppvärmning och ta gärna hjälp av Tomas som finns på framkörningen.

2.

Kör dressyrprogram som du själv valt att köra för A domare, Marie.

3.

Återkoppling och genomgång av protokoll direkt innan du kör av dressyrbanan.

4.

Åter till framkörningsbanan där du kan få hjälp av Tomas.

5.

Kör samma program ytterligare en gång och få med dig domarprotokollet.

I avgiften ingår nedan för deltagare:


1 dressyrkörning med personligt återkoppling
och protokoll

Tomas Algotsson tävlar på elitnivå i körning
och hans främsta tävlingsmerit är brons i par
på SM. Tomas driver stallanläggningen vid



1 dressyrkörning med protokoll



Hjälp med framkörning och träning

Rockelstad Slott där han utbildar och tränar
från unghäst till elithästar dagligen på heltid.
I grunden har Tomas hästutbildning på Vre-



Varm korv och måltidsdryck

tagymnasiet och sen arbetat på välkända



Starttid meddelas senast den 17 sep.

anläggningar där han lagt en god grund till
sina kunskaper idag. Tomas är uppskattad av

Antalet platser är begränsat och måste göras till:
info@horseworkz.se, Tomas 0739 127 397

sina elever som känner att han kan hjälpa

Anmälan är bindande och avgiften 400:- betalas i

Marie Ågren är en av våra duktiga domare

samband med anmälan till BG 365-7285. Ange kuskens namn och prog. Vid eventuell avbokning återbe-

som har förkovrat sig och kommit till A do-

talas ½ avgiften.
Välkommen med er anmälan!
info@horseworkz.se, Tomas 0739 127 397

dom att utveckla sin körning och ge dom nya
utmaningar.

mare nivå. Marie är personligen en aktiv
handkappkusk och kör sin ponny Dilba framgångsrikt. Marie har även uppdrag i Svenska

