26/3 Prova på ridning med start kl. 13.00
Ta chansen att prova på att rida, kanske är du förälder och har länge undrat över hur det är att sitta på en
häst? Eller så kanske du är ett syskon som vill prova på? Alla är välkomna oavsett kunskapsnivå!
Pris 80 kr.
27/3 Roligt med bommar och koner
Under tisdagen kommer vi att bygga upp utmanande och roliga caprillibanor. Vi blandar dressyr och
markarbete för att få bästa möjliga resultat. Förbered dig för ett roligt och lärorikt pass! Kursen riktar sig
både till dig som har ridit en del samt till den som precis börjat med bommar osv.
Pris: 280 kr med lektionshäst/200 kr med privathäst.
28/3 Voltigekurs
En rolig och givande voltigekurs för dig som antingen tränar voltige regelbundet eller känner att du vill testa
på. Ni gör övningar efter den nivån ni är på. I kursen så igår även ett teoripass.
Pris: 200 kr.
29/3 Ponny Club
Ponny Club är tillbaks, en heldag i stallet där ni blandar teori
med ridning. Vi träffas kl. 09.00 och kort därefter börjar ni
med ett teoripass därefter så rider vi ett gymkhana inspirerat
ridpass. Ni tränar vändningar, snabbhet och lydnad efter det
äter vi lunch. Vi avslutar dagen med hästagility. Vi tränar på
att kommunicera med hästarna från marken. Dagen beräknas
vara slut ca 14.00. Medtag matsäck.
Pris: 350 kr.
30/3 Dressyrkurs
Ni rider ett pass tillsammans med Lotta. Ni tränar dressyr
utifrån den nivån ni rider på. Fokus ligger på ryttarens sits
och hjälpgivning samt på hästens form och balans.
Ni rider i små grupper för att få så bra individuell träning som
möjligt.
Pris: 350 kr.

Anmälan samt förfrågningar till de olika aktiviteterna görs på info@vkrk.se – eller prata med din
ridlärare. Sista anmälningsdag är den 22/3 men först till kvarn gäller.

