Klasse Sponsor
1
Spoiled Horse

Information

2

Nethesten

Rideudstyrsforretning på nettet, der føre et bredt udvalg
af forskellige mærker indenfor rideudstyr bl.a. Christina
Sport, SD-design og Premier Equine.

3

Blue Hors care

Har en kæmpe stor produktserie med alt hvad hjertet begærer
af pelspleje, læderpleje, sår og muk produkter, ligesom de også
er lagerførende med forskellige tilskudsprodukter.
Udover at lave tilskuds og plejeprodukter, er Blue Hors desuden
førende indenfor dansk dressuravl, hvor de bl.a. har flere
avlsgodkendte hingste

4

Ismageriet

Isbutik, der er kendt over hele byen, for deres lækre
hjemmelavede is. De bruger så vidt det er muligt lokale
råvarer og præsenterer ugentligt en ny is til deres
sortiment. Foruden deres to isbutikker i henholdsvis
Søborg og ved DR-byen, har de også en isbil, de kører ud
med.

Nyåbnet netbutik, som har til huse i Dragør, som
forhandler rideudstyr fra bl.a. LeMieux, Acavallo og
plejeprodukter fra bl.a. Gallop, Effon og Kevin Bacon’s.

Sponsor Klasse 7A, 7B, 7C

Krøyers Brudekjole
butik

Krøyers brudekjoler, er beliggende ude i Brønshøj.
Foruden at forhandle brudekjoler og brullupsting,
forhandler Krøyers desuden konfirmationskjoler og
tilbehør hertil.
Sponsoreret gavekort til 1. + 2. plads

Sponsor klasse 8A, 8B, 8C

Horze Copenhagen der er beliggende ude i Brøndby,
tæt på motorvejen, så det er nemt og hurtigt at komme
derud.
Horze Copenhagen
De har et bredt udvalg af udstyr, plejeprodukter og
foder fra bl.a. Horze, B Vertigo, Catago, Back on track,
Blue Horse, RBH, Cavalleria Toscana, Moutain Horse,
Sprenger og mange mange flere.
Sponsoreret gavekort til 1., 2. og 3. plads

Sponsor Klasse 9A

Kongelundens rideklub Kongelundens rideklubs 50 års jubilæum fejres til dette stævne med
en puljespringning.
Klubben blev stiftet den 7. juni i 1967, og består i dag af omkring
250 aktive dressur, spring eller hygge-ryttere.

Blue Hors

Har en kæmpe stor produktserie med alt hvad hjertet begærer af pelspleje,
læderpleje, sår og muk produkter, ligesom de også er lagerførende med
forskellige tilskudsprodukter.
Udover at lave tilskuds og plejeprodukter, er Blue Hors desuden førende
indenfor dansk dressuravl, hvor de bl.a. har flere avlsgodkendte hingste

Sponsor Klasse 9B + 9C

Kongelundens rideklub Kongelundens rideklubs 50 års jubilæum fejres til dette stævne med
en puljespringning.
Klubben blev stiftet den 7. juni i 1967, og består i dag af omkring
250 aktive dressur, spring eller hygge-ryttere.

Equsana

Har en kæmpe stor produktserie med alt hvad hjertet begærer af pelspleje,
læderpleje, sår og muk produkter, ligesom de også er lagerførende med
forskellige tilskudsprodukter.
Udover at lave tilskuds og plejeprodukter, er Blue Hors desuden førende
indenfor dansk dressuravl, hvor de bl.a. har flere avlsgodkendte hingste

Sponsor Klasse 10A, 10B, 10C

LJ Rideudstyr

LJ rideudstyr, er en nyåbnet rideudstyrsforretning med
webshop beliggende på Gl. Køge Landevej. LJ-rideudstyr
er ejet og drevet af Linda, der foruden at drive
forretningen, også har sine heste opstaldet her på
Amager, og er medlem af rideklubben.
Hos LJ-rideudstyr forhandles der bl.a. Scharf, LeMieux,
Horseguard, Catago, Montar, Bucas samt foder + tilskud
fra Equsana og NAF.

Sponsor Klasse 11A, 12A, 13A

Ericssons rideudstyr

Ericssons Rideudstyr, drives og ejes af Hanne Ericsson.
Butikken har til huse oppe i Nordsjælland i Kvistgård.
Hanne Ericsson har mange sikkert mødt rundt omkring
på de danske stævnepladser, når hun er On tour. Hanne
forhandler mange forskellige rideudstyrs mærker bl.a
Kingsland, Horse Pilot, One K Helmets, Dy'on, Scharf UK,
Cristina Sport, Dubarry of Ireland samt Equipe sadler.

Sponsor Klasse 14A

Mona’s
Klippestudio

Mona’s Klippestudio, ejes og drives af en af klubbens
ildsjæle, nemlig Mona Nielsen. Når Mona ikke er på
arbejde i salonen, møder mange hende ofte her i
Kongelundens rideklub, enten i cafeteriet til
stævnerne, eller i dagligdagen sammen med sin datter.
Monas salon holder til på en sidevej til
Kongelundsvejen, hvor man altid bliver modtaget med
et smil.

Sponsor Klasse 15A

Healthy Horse
København

Healthy Horse, holder til nede på Hestepension
Strandgården i en lækker lade, det ejes og drives af
Mia & Rikke. Hos Healthy Horse tilbydes der
individuelle behandlinger til heste, hvad enten det er
en tur i spa, på vandbånd eller et
genoptræningsophold, så står Healthy horse klar til at
hjælpe.

Sponsor Klasse 16A

Stoffers Auto shop
– Automester

Stoffers Auto Shop er en familievirksomhed ejet af
Fodbold Autoauto & Henrik Christoffersen der holder
til ude i Dragør. Stoffers Auto Shop er kvalificeret til at
udfører serviceeftersyn og reparationer på alle
bilmærker uanset årgang, ligesom der også sælges
biler i flere forskellige prisklasser.

Sponsor Klasse 17A

Restaurant SASklubben

Restauranten drives af Sara og Michael, der begge har
sin gang i KRK. I hverdagene er det muligt at få et
lækkert og billigt måltid mad i form af dagens ret,
mens det i weekenden er muligt at leje de tilhørende
selskabslokaler til afholdelse af Bryllup, runde
fødselsdage, konfirmationer mv.
Restauranten er beliggende i Kastrup, tæt på
motorvejen, og med gode parkerings muligheder.

Sponsor Klasse 18A

Kongelundens
rideklub

Kongelundens rideklubs 50 års jubilæum fejres til dette
stævne med en puljespringning.
Klubben blev stiftet den 7. juni i 1967, og består i dag
af omkring 250 aktive dressur, spring eller hyggeryttere.

Naturligvis St.
Hippolyt

Er en lokal foderbutik, herude i Dragør. Den drives og
ejes af Susan og Jens, som de sidste 14 år har
forhandlet og rådgivet om St. hippolyt produkter.
Udover at føre St. Hippolyt, forhandler de også børster
fra de blindes arbejde, stald hygiejne fra Staldren, samt
plejeprodukter fra Carr & Day & Martin.

Sponsor Klasse 19A

Brogaarden

Brogaarden har udviklet sig gennem de sidste 125 år.
De har en bred vifte af foder, tilskud og urter samt
plejeprodukter og rideudstyr til både hest og rytter.
Brogaarden har desuden de seneste år været sponsor
for Brogaarden cup, hvor der rides om pladser til
finalen, der i år er inde i Bernstoffparken.

Sponsor Klasse 9A, 9B, 9C

LJ Rideudstyr

LJ rideudstyr, er en nyåbnet rideudstyrsforretning med
webshop beliggende på Gl. Køge Landevej. LJ-rideudstyr
er ejet og drevet af Linda, der foruden at drive
forretningen, også har sine heste opstaldet her på
Amager, og er medlem af rideklubben.
Hos LJ-rideudstyr forhandles der bl.a. Scharf, LeMieux,
Horseguard, Catago, Montar, Bucas samt foder + tilskud
fra Equsana og NAF.

