Jullovsaktiviteter på Viarp 2017/2018
Svårt att hitta rätt julklapp till den hästtokiga? Då är någon av våra kurser under julen ett perfekt alternativ. Boka senast den
21 december!
Kvällskurs i dressyr och markarbete den 27 december 2017
Vi rider i smågrupper där vi tränar sits och balans, får hästarna lyhörda och extra aktiva med hjälp utav bommar. Kursen
avslutas med ett teoripass och fika!
Pris: 450kr (400 kr för privathäst).
Tömkörningskurs den 28 december 2017
För dig som vill kunna jobba hästen från marken och uppleva en annan kommunikation! Kl. 12.00 och framåt.
Pris 350 kr. (250 kr för privathäst).
Kvällskurs i Working Equitation den 28 december 2017
Prova flera av momenten i WE. Det blir ett intensivt pass i små grupper. Lägst GII.
Pris: 380 kr. (280 kr för privathäst).
Dagridläger med övernattning den 27-28 december 2017
Två fullspäckade dagar på Viarp inkl varm mat och fika. Börjar kl. 9 den 27 och rider två pass denna dag blandat med
teori. Vi har en rolig kväll tillsammans och sover över i kafeterian. Den 28 har vi ett ridpass och dagen avslutas kl. 14.
Pris: 1200kr
Hoppkurs den 29 december 2017
Endagars hoppkurs med inriktning på tävling. Två ridpass och ett teoripass. Gruppindelning efter kunskapsnivå. Medtag
egen matsäck.
Pris: 750 kr (600 kr för privathäst).
Nyårshoppning med Lotta inklusive räkafton den 29 december 2017
Ett givande hoppass på din nivå, passar perfekt för dig som vill utmana dig själv! Kvällen avslutas i kafeterian med
räkfrossa.
Pris: 550kr
Klubbtävling i hoppning den 30 december 2017
Tävling i hoppning för alla våra medlemar. Se mer info på proposition, vkrk.se.
Roligt med bommar och koner den 2 januari 2018
Ett ridpass där vi tränar mycket lätt sits, rider olika banor. Hoppar små hinder och tränar på upphöjda bommar.
Pris: 280kr.
Dressyrkurs den 2-3 januari 2018
Dressyrkursen är perfekt för dig som har kommit lite längre. Fokus på sits och hästens form. Begränsat antal platser.
Pris: 750 kr. (600 kr för privathäst).
Pony Club den 3 januari 2018
Vi rider ett pass med gymkhanainslag. Kl 9.00-14.00. Vi har även hästagility och tränar på vår kommunikation med
hästen både från ryggen och från marken. Medtag egen matsäck.
Pris: 350kr
Hyr häst den 4 januari 2018
Hyr häst för en dag är för dig som drömmer om att ha en egen häst. Här får du lära dig att
ta hand om din favorithäst. Kl. 9.00-14.00. Boka direkt den häst som du önskar! Medtag
egen matsäck.
Pris: 280 kr.
Klubbtävling i dressyr den 5 januari 2018
Perfekt att börja terminen med! Få bekräftat att du är på rätt väg!
Se mer info på proposition, vkrk.se.
Prova på ridning 7 januari 2018
Prova-på-ridning kl. 10.00. Lektionen är 25 min i skritt och trav. Alla åldrar är välkomna! Föranmälan krävs.
Pris: 80 kr. Betalas kontant eller med swish på plats.

Alla aktiviteter anmäls till info@vkrk.se. Har du frågor så kontakta oss via mejl eller fråga din ridlärare.
Begränsat antal platser, anmäl innan 21/12.

VARMT VÄLKOMNA!

