Julklapparna du inte får missa…
Svårt att hitta rätt julklapp till den hästtokiga?
Då är någon av våra kurser under julen ett perfekt alternativ!
Häst och ridkurs 27 december 2018 (projekt Landskrona stad)
En dag är för dig som drömmer om att ha en egen häst. Här får du rida och pyssla med hästarna. Du lär dig att borsta,
visitera och putsa munderingen på bästa sätt. Ta med egen matsäck! Kl. 9.00–14.00.
Hoppkurs den 27-28 december 2018
Vi kommer att dela upp grupper efter nivå, på morgonen är det för dig som precis har börjat med hoppning och vill
vidarutveckla din sits och balans.
Senare på dagen kommer kursen vara för dig som har kommit lite längre och vill fortsätta träna på din förmåga att rida på
större hinder. Passar dig som går på hoppspecial eller som redan har tävlingsvana.
Från kl. 9.00. Fm pris: 750kr/650 kr. Em pris: 800kr/700kr
Voltigekurs den 28 december 2018
En kurs för dig som vill vidga din hästkunskap. Du får prova de olika grunderna i voltige, bland
annat ingår att stå på knä på hästens rygg med utsträcka armar. Du har även ett teoripass.
Kl. 12.00–15.00 Pris: 250 kr begränsat antal platser.
Working Equitation den 28 december 2018
Eftermiddags och kvällskurs. Kursen vänder sig både till dig som vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i WE, och till dig
som vill prova för första gången. Grupperna kommer att delas in efter nivå. Pris: 400 kr, 350kr för privathäst
Pay and Jump den 29 december 2018
Pay and Jump för dig som vill träna lite extra på hoppning i tävlingsmässig miljö. Perfekt att avsluta Viarps-året med!
Pris: 150 kr per start för lektionsryttare, 100 kr för privatryttare.
Lilla tävlingsskolan den 2 januari 2019
För dig som vill börja tävla till vårterminen eller bara tävlat blåbärshoppning innan. Vi har teori och går igenom hur det
funkar att vara på tävling. Regler, vad man ska tänka på vid de olika momenten och funktionärer mm. Föräldrar är
välkomna att vara med. Vi rider ett pass och tränar på hur man gör på en framhoppning. Kl. 9.00–12.00 Pris: 400 kr
Working Equitation den 2 januari 2018
Eftermiddags och kvällskurs. Kursen vänder sig både till dig som vill fortsätta att utveckla dina kunskaper i WE, och till dig
som vill prova för första gången. Grupperna kommer att delas in efter nivå. Pris 400 kr, 350 kr för privathäst
Dressyrkurs den 3-4 januari 2019
Eftermiddags och kvällskurs. Börja dressyr-året med en lärorik kurs! Vi rider i små, nivå-indelade grupper för att lära oss
så mycket som möjligt. Pris: 800 kr, 650 kr för privatryttare
Roligt med bommar och koner den 3 januari 2019
Under tisdagen kommer vi att bygga en utmanande och roliga Caprilli bana. 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
Stalldag med hästskötsel och hästspa den 4 januari 2019 (projekt LA stad)
Kom och pyssla om Viarps fina hästar. Vi masserar, stretchar, ryktar och tvättar
hästarna så att de blir riktigt fina. En mysig dag för både hästar och människor.
Ta med egen matsäck! Kl. 9.00–14.00.
Klubbtävling dressyr den 5 januari 2019
Starta året med en dressyrtävling! Bra sätt veta vad du lärt under höstterminen och vad
du ska träna vidare på under våren. Läs mer på vkrk.se! Anmäl till:vkrk.klubbtavling@gmail.com
Prova på ridning den 6 januari 2019
Prova att rida på Viarps fina skolhästar. Perfekt för dig som inte har ridit innan, eller inte så
mycket, och vill prova. Både vuxna och barn är välkomna.
Från kl. 10.00 Pris: 80 kr.

Anmäl info@vkrk.se, det är begränsat antal platser till varje
kurs, först till kvarn…

