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Välkommen till Viarp!  
 
Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen 

stadigt utvecklats och idag har vi 680 medlemmar. Hästarna och deras välbefinnande står i centrum 

och det är kring hästarna, miljön och alla medlemmar som klubben är uppbyggd. Viarp präglas av 

en härlig atmosfär, något vi kallar Viarpsandan. Vi har en professionell hästhållning med 

välmeriterad personal och bedriver häst- och ridutbildning av hög kvalitet för alla åldrar och 

kunskapsnivåer.  

    

Anläggningen är belägen i lantlig och rofylld miljö och ridklubben har en härlig gemenskap och 

positiv atmosfär som genomsyrar hela verksamheten från ridlärare till elever, föräldrar och hästar. 

Många medlemmar har börjat rida här som barn och därefter fortsatt att hålla kvar vid klubben när 

de börjat tävla på lite högre nivå. Samtliga byggnader ägs av föreningen. Det större ridhuset har 

måtten 20x64m och det mindre ridhuset har måtten 20x40m. Föreningen har även en utomhusbana 

med måtten 54x66m. Därutöver har vi möjlighet till terrängridning i Ottarpshagen som arrenderas av 

föreningen. 

 

Föreningen äger 31 skolhästar fördelade på 12 storhästar och 19 ponnyer. Våra hästar och ponnyer 

har mycket utevistelse och går på dagarna tillsammans i stora fina gräshagar. Vi har 430 elever 

som rider lektion varje vecka, allt från nybörjare till mer avancerade grupper. Ridskolan erbjuder 

också specialgrupper i hoppning, dressyr och voltige, både för lektionsryttare och privatryttare. 

Därutöver anordnas specialkurser inom dressyr, hoppning, körning, voltige och vid förfrågan 

skräddarsydda kurser. Under sommaren bedriver ridskolan ridlägerverksamhet under några veckor 

där eleverna får utökad teoretiskkunskap men också flera ridpass med varierande arbete för bästa 

kunskapsökning.    
 

Viarp bedriver även en omfattande tävlingsverksamhet, från klubbtävlingar upp till regional nivå och 

Allsvenskan, med mer än 25 tävlingar per år. Flera gånger under årens lopp har Viarps kör och 

ridklubb gått till final i Ridskolemästerskapet och 2019 blev VKRK placerade på en fin tredje plats. 

Viarp har skolsamverkan med flera olika skolor men framförallt med Svalöfs gymnasium. 

 

Ridklubben utvecklar anläggningen med ett byggprojekt där etapp 1, toaletter, cafeteria mm 

invigdes 2015. Etapp 2, nytt storhäststall invigdes hösten 2017. Etapp 4, som har genomförts före 

etapp 3, gör att vi nu inte längre har några spiltor till våra skolhästar vilket vi är väldigt stolta och 

glada för! Etapp 3 med nytt utbildningshus är under planering och vi hoppas kunna starta den sista 

etappen inom snar framtid.  

 

Vi vill att alla ska känna sig delaktiga 

och välkomna i föreningen, oavsett hur 

länge man har ridit och vilken 

ambitionsnivå man har. Vi strävar efter 

att alltid vara hjälpsamma mot varandra 

och vi försöker ta extra väl hand om 

våra små ryttare och nya medlemmar. 

Vi ska visa omtänksamhet och respekt 

mot varandra och hästarna. 

 

 

Varmt välkomna till oss! 

 
 

 

              På väg hem från en härlig dag i Ottarps hagen, det är våren när den är som bäst på Viarp.  
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Hos oss får du alltid… 

 
    

     

 

 

 

 

 

    
 
 
                                                                            
 

 

 

                                                               
 

                     

          

  

 

 

 

          

                                                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Engagerad personal 

Delaktighet 

Förebilder 

En hjälpande hand 

 En bästa vän                                       

Något för alla 

Glädje 

Gemenskap 

Skratt 

Förebilder 

Ambitioner 
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Preliminär kalender 

Höstterminen 2020 
 
Juli 
13-17  Tävlingsläger 
15  Pay & Jump 
20  Hästarna kommer hem från sommarbetet 
20-26  Dagridläger & kurs 
27-31  Dagridläger & kurser, mer information på vkrk.se 
29  Pay & Jump 
 

Augusti 
2  Dressyr träning Olof Axelsson 
3-7  Dagridläger & kurser, mer information på vkrk.se 
5  Pay & Jump,  
6  WE kurs 
7  Hyr häst 
9  Prova på ridning 
10  Höstterminen startar vid ridskolan 
22  Programträning för dressyrlagen 
23  Prova på ridning 
30  Prova voltige och dressyrträning Olof Axelsson 
 

September 
5  Hästskötarträff. Fixardag 
6  Öppet Stall med ponnyridning 
12  Säkerhetskurs 
13  Debutant hopptävling 
22  Clinic med Jan-Ove Olsson 
20  Ridskolecupen VKRK 
26-27  Hoppkurs 
27  Prova på ridning 
 

Oktober  
3  Hästskötarträff 
4  Lokal hopptävling div 2 ponnyallsvenskan hoppning 
10  Fixardag i Ottarp 
11  Klubbtävling i hoppning 
  Clinic om hoppning och banbyggnad 
18  Lokal dressyrtävling med final i div 2 ponnyallsvenskan dressyr 
24-25  Dressyrkurs 
25  Prova på ridning 
26  Prova på ridning höstlov start 13.00 
26-30  Höstlovsaktiviteter: Hoppkurs, spökafton, hyr häst, hästskötarträff 
 

November  
1  Klubbtävling dressyr 
8  Prova på ridning 
15  Klubbtävling hoppning 
22  Final Ridskole Cupen i Flyinge och Regional dressyrtävling häst 
28  Val av Lucia och luciaträning. Hästskötarträff 
29  Prova på ridning. Luciaträning 
 

December 
5  Luciaträning med genrep 
6  Julbazar med Luciatåg 
12  Hästskötarträff 
13  Prova på ridning 
19  Ridskolan slutar för terminen 
28-30  Julkurser: Dressyr, hopp, körning, hyr häst, Pay & Jump 
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Vårterminen 2021 
 

Januari 
4-5  Julkurser: Dressyr, hyr häst, mm.  
6  Klubbtävling i dressyr    
7  Vårterminen vid ridskolan startar 
9  Hästskötarträff 
10   Prova på ridning 
23  Årsmöte US 
24  Debutanthopptävling 
31  Prova på ridning 
 
Februari 
7  Indoor Cross 
13  Föreningens årsmöte 
14   Prova på ridning 
21  Dressyrkurs   
22-26  Sportlovsaktiviteter: Kurser, spökafton, hästskötarträff, hoppkurs 
22  Prova-på-ridning kl. 13.00 
28  Blåbärshoppning 
   
Mars   
7  Klubbtävling dressyr 
14  Lokal dressyrtävling ponny 
20  Hästskötarträff 
21  Klubbtävling hoppning 
27  Fixardag. Vi hjälps åt att göra fint på anläggningen 
28  Minigenrep inför Påskshow.  
29  Prova-på-ridning kl. 13.00 
29-1  Påsklovsaktiviteter: Kurser, hästskötarträff, hoppkurs 
     
April 
3  Genrep Påskshow 
5  Påskshow    
11  Lokalhopptävling ponny  
17-18  Hoppkurs 
18  Prova på ridning 
25  Blåbärshoppning 

 
Maj 
1  WE kurs 
2  Fälttävlanskurs   
8  Fixardag i Ottarp och på Viarp 
8-9  Dressyrkurs 
9  Prova på ridning 
13  Klubbmästerskap dressyr 
15  Hästskötarträff 
16  Klubbmästerskap hoppning 
23  Regional dressyrtävling häst 
30  Prova på ridning och KM i WE 

 
Juni 
6  Pay & Jump 
13  Prova-på-ridning 
13   Hästskötarträff 
19   Ridskolan slutar för terminen 
21-24             Dagridläger och kvällskurser 
24   Hästarna släpps på välförtjänst & efterlängtat bete 
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Vår ordförande Anna har ordet  

Hej Alla Viarpare 

 

Halva året har passerat och än så länge har sommaren bjudit på fantastiskt väder. Denna våren har 

varit annorlunda för oss alla, både på det privata planet och här i vår förening. Vi har anpassat vår 

verksamhet för att kunna fortsätta erbjuda ridning och aktiviteter även i skuggan av Covid-19. Det är 

än viktigare med motion och rörelse under denna tid, och tack vare att vi alla visar omtanke för 

varandra genom att stanna hemma vid sjukdom, tvättar händerna innan vi går in på anläggningen 

och alltid håller minst en hästlängds avstånd så har vi också denna våren haft full fart i klubben och 

ovanligt få avbokningar tack vare många friska medlemmar. 

Även sommaren är en period på året då vi normalt har mycket aktivitet i form av fixardagar, pay and 

jumps och oftast ett arbete på karnevalen. Allt ovan är exempel där vi behöver er, och ert 

egagemang för att generera intäkter till klubben, så att vi kan fortsätta att bygga för framtiden. 

Framtiden är också det som vi i styrelsen fokuserar på, då vårt hvudsakliga uppdrag är att: 

 

• Fastställa och kommunicera vision och strategier för verksamheten 

• Skapa förutsättningar i enlighet med visionen och strategierna  

• Fastställa budget och godkänna avsteg från budget 

 

När det kommer till styrelsens arbete så har även detta påverkats av Covid-19. Vi har haft högre 

mötefrekvens än normalt för att tillsammans med personalen snabbt kunna fatta beslut om 

verksamheten i enlighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 

Ridsportförbundet. Samtliga möten har skett digitialt för att inte bidra till smittspridningen i samhället, 

och trots att vi har flera nya ledamöter i styrelsen så har det under omständigheterna fungerat bra. 

Jag vill också passa på att presentera årets styrelse, ni når samtliga av oss på styrelsen@vkrk.se.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med detta önskar jag er en fin höst där vi hoppas att få se er på klubben genom våra olika 

evenemang! 

Varma hälsningar från styrelsen genom Anna Törnebrant 

 

 

 

 

Öppet Stall på Viarp  
Den 6 september kl. 14.00–16.00 har vi öppet stall. Då kan alla få prova på att 

rida. I stallet kan du klappa och rykta på våra hästar.  
 Välkomna! 
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Information från ridskolan 

Höstterminen börjar vecka 33 den 10 augusti och avslutas vecka 51 den 19 december. Vårterminen 

startar den 7 januari 2021 och avslutas den 19 juni. Vi planerar att ha kurser och läger v. 25. 

Terminerna är fulla med aktiviteter, håll utkik på anslagstavlan i stallet och besök vår hemsida 

www.vkrk.se som ständigt uppdateras! 

 

Vi har två betalningstillfällen, en gång i juli och en gång i december dvs. höst- och vårtermin. Det 

går bra att delbetala på tre gånger: 31 juli, 31 augusti och slutbetalning senast den 30 september. 

För vårterminen 31 december, 31 januari samt slutbetalning 28 februari. Delbetalning meddelas till 

info@vkrk.se. Alla elever får ett utskick via mail med faktura på terminens ridning. Det är därför 

viktigt att du har uppgett din mailadress så din faktura kommer rätt. Om du har missat detta går det 

bra att maila den till oss. Du kommer få ett mail från oss som vi ber dig verifiera så fort som möjligt. 

Anmälan till ridlektionerna är bindande terminsvis och igenridning för missad lektion är i mån av 

plats.    

 

Elever i familj med samma adress får 20 % på ridavgift nr 2, 3, 4 osv. Alla elever som rider två 

gånger i veckan får 20 % rabatt på den billigaste avgiften!  

 

Ni som rider måste vara medlemmar och är då försäkrade. Medlemsavgiften betalas en gång per år. 

För 2020 är avgiften junior 290 kr, senior 400 kr och familj 540 kr. De flesta ridlektionerna är 45 min 

långa. För de som har kommit lite längre finns 60 minuters ridlektioner. Vi har även specialgrupper i 

hoppning och dressyr. Elevantalet i dessa grupper är begränsat till 6 elever och i övriga grupper ca 

10 elever. Elever som rider i hoppspecialgrupp på lektionshäst bör rida en gång till varje vecka i 

dressyr eller vanlig grupp.  

 

Alla grupper har teori istället för ridning 1 gånger per termin. Ofta har vi gemensamma teoridagar då 

vi bjuder in en föreläsare eller har clinic. Vi har teorilektioner i samband med ridningen för alla junior 

45 min NYB, GI och GII. Här är våra duktiga teoriledare lärare. 

 

På måndagar har vi voltige för dig som gillar utmaningar och vill ha roligt med hästarna på annat 

sätt än ridning! Vi har även kurser i körning efter önskemål. Hör av dig till någon av våra ridlärare 

om du vill anmäla dig till voltige eller körning!   

 
Vi har telefontid varje måndag, tisdag och fredag kl. 14.00–15.00! 
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Bra att veta när du rider på ridskolan 

Stallets öppettider 

Stallet öppnar vardagar 14.00 och stänger efter sista lektionen respektive dag. Lördagar öppnar 

stallet kl. 08.00 och stänger 14.00. Söndagar är stallet stängt om det inte är andra arrangemang 

som kurser, tävling etc. På lovdagar öppnar stallet kl. 08.00. 

 

Försäkring 
Alla som rider måste vara medlemmar. I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Om du 
drabbas av en skada:  
1. Kontakta VKRK på info@vkrk.se eller 0418-750 36.  
2. VKRK mejlar försäkringsbolaget Folksam. 
3. Därefter ringer du Folksam 0771-950 950 för hantering av din skada. Försäkringen gäller vid 
aktiviteter i VKRKs regi och vid resa i direkt anslutning till och från aktiviteten samt vid enskild 
ridning och träning. Den omfattar även vid aktiviteter i andra Svenska Rf föreningars aktiviteter. 
 
För ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare gäller att de är försäkrade då 
de utför uppdrag åt föreningen genom Riksidrottsförbundets Grundförsäkring (Folksam). 
Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även sådana 
som inte är medlemmar i föreningen. 

 
Säkerhet är A och O 
På ridskolan arbetar vi aktivt med att förhindra risken för olyckor. Det viktigaste är att lära sig förstå 
hästar och hur de fungerar så man kan förutse deras reaktioner. Det ger trygga hästar som vet vad 
som väntar.  

 Stallet är hästarnas hem och vi försöker prata lugnt och springer inte. Samma gäller 

även på läktaren i ridhusen.  

 När hästarna äter vill de vara ifred.  

 Var aldrig fler än två personer i boxen samtidigt.  

 Ge inte hästen godis. Då kan den börja leta i kläderna på folk och kanske nafsar efter 

fingrarna. 

 Stallgången ska alltid hållas fri från saker. 

 Lägg grimman i krubban när den inte används eller häng den högt så ingen fastnar. 

 Ingen av hästarna får tas ut ur box eller hage utan tillåtelse från instruktör eller annan 

ansvarig.  

 

Hästar är underbara djur - men flyktdjur. De ser inte och 

reagerar inte som människor gör och de reagerar på annat än 

vad människor gör. Därför har vi inte t.ex. hundar, barnvagnar 

eller paraply i stallet eller i närheten av hästarna. Hundar ska 

vara kopplade på hela anläggningen och är inte välkomna på 

läktaren i ridhusen. Tänk på att det ska vara tyst och stilla på 

läktaren, undvik häftiga rörelser. 

 

I vår säkerhetsbroschyr kan du också läsa mer om hur man 

ska hantera hästarna och olika rutiner som gäller här på Viarp. 

 

Säkerhetskurs  

Säkerhetskurserna är obligatoriska för alla ryttare och för 

föräldrar till ryttare som är under 16 år. Håll utkik i kalendariet 

på www.vkrk.se efter terminens datum för säkerhetskurs. 
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Vad förväntas av dig som rider på lektion? 

Rätt klädd för ridlektion 

Ridhjälm är ett måste vid all ridning. Vi rekommenderar 

också att man har skyddsväst vid all ridning, speciellt vid 

hoppning. Vi har hjälmar och västar till utlåning, de finns i 

entrén i stora ridhuset. Din ridlärare kan hjälpa dig med 

storleken. Du bör också ha stövlar eller stadiga skor med 

klack.  Handskar är också bra att ha på när man rider. Ha 

bekväma byxor, ingen tröja med huva. Denna utrustning är 

viktig för säkerheten! 

 

Hur hittar jag rätt på ridskolan?   

Kör hemifrån i god tid så att du kommer fram 20 minuter före lektionens start. Bil parkeras på 

parkeringsplatsen vid utebanan. I ponnystallets entré finns en pärm där du kan se vilken häst du har 

tilldelats. I mitten av ponnystallet finns sadelkammaren med ponnyernas utrustning. Längst ner i 

stora stallet finns storhästarnas sadelkammare och en toalett. I stora ridhuset finns lektionssal, 

toaletter och kontor. Lilla ridhuset är närmst parkeringen. Stora ridhuset ligger i vinkel. 

 

Före ridlektionens början   

Hästen ska visiteras, borstas och hovarna kratsas. Det är också bra att rykta hästen en stund. Det 

är skön massage för hästen och du själv blir uppvärmd inför ridpasset. Hästens borstar finns i en 

påse som hänger på boxdörren. På vintern har flera hästar täcken. Häng täcket i från 

småponnyerna längst ner i småponnyavdelningen. Storponnyernas täcken hängs vid gången mellan 

stora och ponnystallet. Storhästarnas täcke hängs i gattet som är mitt i det stora stallet. I 

sadelkammaren hänger tränset och sadeln som är försedda med hästens namn. De stora hästarna 

har både hopp och dressyrsadel. Ponnyerna har allroundsadlar och några gemensamma 

dressyrsadlar. Läs på listan i sadelkammaren. Hästen ska bindas upp med grimskaft när man gör i 

ordning den. I varje box finns det en bindring till uppbindning. Grimskaft som hänger i stallgången i 

vinkel mellan de båda stallen, mitt mot foderkammaren. Några hästar har benskydd och de finns i 

ryktpåsen. När du har tränsat ska grimman läggas i krubban för att varken du eller hästen ska 

trampa och fastna i den. Fråga gärna ridläraren, stallvärden eller någon annan i stallet om du är 

osäker eller vill ha hjälp med något! 

 

Efter ridlektionens slut 

Om din häst inte ska gå lektionen efter, så får du leda 

in den i stallet igen och ta av sadel och träns. Bettet 

som hästen har haft i munnen måste tvättas av innan 

tränset hängs tillbaka på sin plats. Borsta och ev. rykta 

hästen också. Kontrollera hovarna och att den inte har 

fått skav eller annan skada. Benskydden läggs i 

ryktpåsen. På vintern har flera hästar täcken som läggs 

på, av den ryttaren som rider hästen sist för dagen. 

Knäpp alla spännen och gjordar. Kolla att boxdörren 

blir ordentligt låst. All utrustning till dig och din häst ska 

läggas tillbaks på sina platser. Det är viktigt att inte 

blanda bortstar och utrustning mellan hästarna. 
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Våra duktiga ridlärare 

  
Susanne Johannesson är utbildad vid Flyinge och Strömsholm, SRL III. 

Sedan 30 år tillbaka är Susanne vår mycket uppskattade ridskolechef. 

Susanne undervisar såväl nybörjare som mer rutinerade elever, men en stor 

del av hennes tid går till driften av verksamheten. Ni hittar henne oftast på 

kontorer tillsammans med sin ständige följeslagare hunden Ilse. Det som driver 

Susanne är att se hur elever hittar samspelet mellan sig och hästen, men 

också det faktum att en ideell förening består av så väldigt många olika 

människor med olika bakgrund och att få dessa att samlas kring en 

gemenskap.  

 
Lotta Ringvall är utbildad vid Strömsholm, SRL I och är även utbildad C-

tränare i dressyr. Förutom jobbet på ridskolan så driver hon Stall Viatorp med 

inackorderings hästar och dressyrträning. Hon är hästansvarig på ridskolan 

och sköter allt från visitation av hästar till skötsel av hästutrustningen. 

Lotta tävlar på MSV nivå i dressyr på egna hästen Ransome Ruby. Hon är en 

omtyckt ridlärare speciellt bland våra dressyrryttare då hon är tydlig och 

noggrann i sin undervisning.  

 

 

Cecilia Gustafsson har utbildning inom djurvård och röntgenteknik. Hon är 

en noggrann och pedagogisk person och ser gärna att eleverna kan en 

övning till innan hon går vidare. Till sättet är Cecilia en mjuk person som är 

omtyckt av både barn och vuxna, hennes lugn gör att stämningen alltid är 

väldigt trivsam. Vid sidan om arbetet på ridskolan jobbar hon som 

veterinärassistent på Saxtorps Hästklinik och har många års erfarenhet av 

hästvård. Förutom att undervisa innehåller hennes tjänst hantering av 

hemsida och kontakt med klubbtävlingskommittén.  

 

Erica Andersson är utbildad vid Flyinge där hon till en början har studerat via 

deras unghästprogram, efter det har Erica jobbat i olika utbildnings/ 

försäljningsstall. Erica började rida på Viarp redan som liten och har efter 

skolåren utbildat sig vidare och bland annat varit stipendiat på Flyinge.  Erica 

brinner för hoppning men har även ett stort dressyrintresse. Hon älskar barn 

och att undervisa! När hon inte jobbar på Viarp så driver hon ett mindre företag 

där hon utbildar hästar åt kunder. Familjen består av hennes man Fredrik, 

sonen Isac och hunden Nelson.  

 

Saga Classon har gått Ridsportförbundets utbildning Talang Skåne. Saga 

började rida på ridskolan när hon var liten och har utbildats i Viarps egen 

internutbildning ”Jordnära ledarskolan”. Hon har lördagsgrupper och två 

grupper på tisdagar. Dessutom håller Saga i Prova på ridning och ridkalas. 

Saga pluggar på Idrottshögskola för elitidrottare i Halmstad. På fritiden driver 

Saga ett eget företag och håller dressyrträningar. Hon är gärna i stallet och tar 

hand om sina egna hästar, bl. a  Nilo som hon tävlar framgångsrikt i dressyr.   
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Vår vision 
Är att vara en ridklubb 

som får människor att växa med 
hästen i fokus, 

en mötesplats i lantligmiljö 
som ger glädje och 
gemenskap åt alla. 

 
r
 
a
t
t

 

 

 

Mathilda Gustafsson är utbildad ungdomsledare samt ridledare vid Bollerup. 

Mathilda är en mjuk och lugn person och är väldigt omtyckt av de yngre barnen. 

Hon har därför lektioner på torsdagar samt håller i Prova på ridning och ridkalas. 

Mathilda har många järn i elden. Förutom jobbet på Viarp arbetar hon på en 

LARO-mottagning samt studerar till grundskollärare. Hon började sin ridkarriär på 

ridskolan och har efterhand börjat undervisa och har idag lektioner på torsdagar. 

Mathilda tävlar främst själv i dressyr men gillar även hoppning där hon är 

noggrann med grunden för att alla elever ska bli säkra i ridningen.    

 

Jennifer Redinge Rosengren är utbildad vid Strömsholm, SRL I och började 

jobba på ridskolan direkt efter sina gymnasiestudier. Under sina år på ridskolan 

har hon parallellt studerat Service Managment vid Lunds Universitet och just nu 

avklarat sina studier till sjuksköterska, vilket hon jobbar som. På Viarp jobbar hon 

extra i en mer administrativroll med bl. a. med våra foldrar samt årskalendern. 

Jennifer har även ansvar för våra teoriledare och Ridskolecupen. Hon brinner för 

bra ridning och att skynda långsamt. Hennes favoritgren är fälttävlan eftersom 

man då får en allsidig träning i alla grenar och sammarbete med sin häst.       

 

Fanny Olsson är stallchef på Viarp och ansvarar för hela anläggningens skötsel 

tillsammans med personalen. Hon har utbildning från nuvarande Segra gymnasiet 

och har lång erfarenhet både som stallchef och hästskötare. Hon bor i Landskrona 

och arbetar även på Leyfield Farm utanför Vallåkra. Utöver stallchefsjobben driver 

Fanny ett litet företag där hon bl. a tillverkar vackra pannband till träns och är en 

flitigt anlitad häst fotograf. Fanny rider både dressyr, hoppning och hon undervisar 

gärna! 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

Vår verksamhetsidé 

Att med engagerad personal erbjuda 
häst- och ridutbildning 

av hög kvalitet för alla åldrar och kunskapsnivåer. 
Att värna om att våra välutbildade  

hästar ska trivas i vår lantliga miljö. 
Att genom vår unika Viarpsanda tillsammans skapa 

delaktighet och gemenskap där 

alla är välkomna. 
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Preliminärt veckoschema hösten 2020 
 
Dag     Ridtid  Ponny/häst Grupp   
Måndag        kl.    16.00-16.45   Ponny G I 
 16.30-17.30   Voltige Ojämn vecka med häst    
      16.50-17.35   Ponny G I-II    

     17.40-18.25    Ponny G I     
 17.40-18.25   Ponny/Häst G III   
 18.30-19.15   Ponny G II    
 18.30-19.15 Ponny Barnridning 
           19.20-20.05   Häst G II 
 20.10-21.10   Häst G IV   
  
Tisdag          kl. 12.30-14.30   Svalöfs Gymnasium x 2 
 16.00-16.45   Ponny G I 
 16.30-17.30 Ponny Special hopp EG  
 16.50-17.20   Ponny Barnridning    
                     17.40-18.25   Ponny/Häst G III   
 17.25-18.10   Ponny Barnspecial  
 18.30-19.15   Ponny G I    
 18.25-19.25   Häst Special hopp  
 19.25-20.10   Häst G II 
 19.25-20.25   Ponny/Häst Special hopp EG 
                20.15-21.15   Häst G IV 
    
Onsdag        kl. 16.00-16.45 Ponny Barnspecial 
 16.50-17.20           Ponny Barnridning   

17.30-18.15   Ponny/Häst G III   
 17.30-18.15   Ponny Barnspecial   
 18.20-19.05   Ponny/Häst G IV   
 18.20-19.20   Häst Special dressyr                       
 19.20-20.20  Häst Special dressyr 
 20.20-21.20   Häst G III-IV  
 
Torsdag       kl. 15.50-16.35   Ponny Barnspecial 
 16.40-17.10   Ponny Barnridning 
 16.30-17.30   Ponny  Special hopp  
 17.30-18.30   Ponny  Special hopp EG 
 18.30-19.30   Ponny /Häst Special hopp EG 
 17.15-18.00   Ponny G II    
 18.05-18.50   Ponny G I    

18.55-19.40   Häst G III    
19.45-20.30   Häst G II 
19.40-20.40   Ponny /Häst Special hopp 

    
Fredag         kl.    15.25-16.10   Ponny Barnspecial 
 16.15-17.00   Ponny G III    
          16.50-17.50   Häst Special dressyr  
 17.05-17.50    Ponny Barnridning   
 17.55-18.40    Ponny G I    
 17.50-18.50     Häst G Dressyr   
 18.50-19.35    Häst G III-IV 
 
Lördag         kl. 09.00-09.45   Ponny/Häst G IV 
 09.00-09.30   Ponny Barnridning    
 09.50-10.50   Häst G III-IV 
 09.50-10.35   Ponny Barnspecial   
 10.40-11.10   Ponny G I  
 11.30-12.15   Ponny Barnspecial 
 11.30-12.15   Ponny G II    
 12.20-13.05   Ponny G Nybörjargrupp 
 12.30-14.00   Häst/ponny Teoriledare och dressyr extra 
   
Söndag         kl.  10.00-12.00   Prova-på-ridning, en gång i månaden. 
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Innehåll & målsättning i de olika grupperna 
 

Barnridning 

Första kontakten med hästen. Rider i skritt och trav. Lär sig de första grunderna. Sits, balans, enkla 

vägar, enkla hjälper. Är 5–8 år och rider med förälder eller annan som ledare. Mål: Barnmärken Vita 

och gula hästen. 

Barnridning special 

Fortsättningsgrupp från barnridning. Undervisningen är i lugn takt. Påbörjar hoppning, böjda spår, 

galoppfattning och att rida jämt fördelade. Tränar olika hjälper, sits och balans. Mål: Barnmärke 

brons, silver och guldhästen. 

 

Nybörjare 

Rider i skritt och trav samt lär sig bl.a. olika ridvägar, grundläggande hjälper, sits och balans, 

hästens skötsel och utrustning samt sadling och betsling. Galoppfattning, lätt sits och enkel 

hoppning påbörjas. Mål: Barnmärke vita, gula, brons, silver och guld hästen. 

GI  

Eleverna lär sig bl.a. att rida på böjda spår, jämt fördelade, sitta på rätt ben, grunderna i hoppning 

och ryttarens olika hjälper sätts samman i övningar med övergångar och halvhalter. Sits och balans 

övas. Korta uteritter påbörjas. Hästens delar, färger och tecken samt hästens beteende. Mål: 

Ridborgarmärket och Ridsportförbundets märke I. 

GII  

Ryttaren lär sig att samverka mellan hjälperna och enkla rörelser tränas, bl. a framdelsvändning, 

skänkelvikning i skritt och ryggning. Nu tränas att hoppa hinder i följd, linjer, banor och serier. 

Uteritter ingår. Eleverna börjar tävla i debutantklasser. Ryttarens hjälper, hästens byggnad, 

hållbarhet och form, visitering, ridbanans regler och hindertyper. Mål: Ridsportförbundets märke II. 

GIII  

Kraven på precision ökar och eleverna får börja tävla LD och LC i dressyr och hoppning. Eleverna 

påbörjar att rida hästen i rätt form och balans, dressyr LB påbörjas. Sidvärtsrörelser övas i trav, 

bakdelsvändning påbörjas och enkel terrängridning ingår. Munderingens avpassande, 

tävlingsregler, ridning i trafik, skog och mark samt bandagering. Mål: Ridsportförbundets märke III. 

GIV 

Eleverna lär sig att påverka hästen i rätt form med balans och lösgjordhet. LA-rörelser påbörjas. 

Terräng och hoppning ingår. I hoppning är målet LB/1.10. Rakriktning, anatomi, hovlära, 

sjukdomslära, stallovanor och närmiljö. Mål: Ridsportförbundets märke IV och terrängmärket. 

GV  

Kraven ökar och eleverna lär sig rida tävlingsmässiga LB- och LA-rörelser. Samling påbörjas. 

Hoppövningar mot LA/1.20. Hoppning i terräng och temporidning ingår. Hästens form och samling 

samt foderlära. Mål: Ridsportförbundets bronsmärke. 

Specialgrupper  

Undervisningen är mer träningslik och målet är att tävla på individuell nivå i respektive gren på 

lokala och regionala tävlingar.   



 14 

Ridpriser hösten 2020        

Ridpriser   Hösten 2020   Våren 2021  
Junior  45 min 218:- x 19 gr = 4142:-  Antal gånger 
Senior  45 min 253:- x 19 gr = 4807:-  varierar beroende 
Junior  60 min 234:- x 19 gr = 4446:-  på vilken dag man 
Senior  60 min 282:- x 19 gr = 5358:-  rider. 
Barnridning  30 min  161:- x 19 gr = 3059:- 
Barnridning   45 min 190:- x 19 gr = 3610:- 
Special Junior 60 min 282:- x 19 gr = 5358:- 
Special Senior 60 min 305:- x 19 gr = 5795:- 
Special Junior egen häst  60 min 223:- x 19 gr = 4237:- 
Special Senior egen häst 60 min 247:- x 19 gr = 4693:- 
Voltige  60 min   80:- x 19 gr = 1520:- 
Dressyr extra (4 elever) 60 min 460:- x   5 gr = 2300:- 
Prova på ridning 25 min 100:- per gång 
 
Extra ridning är 30:- dyrare och ridning med egen häst är avgiften reducerad med 30:-.  
Höstens ridning ska vara VKRK tillhanda senast den 31 juli 2020 på BG nr 233-2765. 
              
 

 

Hur blir jag uppflyttad till en högre 

grupp? 

Ridlärarna har ansvar för att grupperna blir så jämna som 

möjligt utifrån allas önskemål; kunskapen, kompisar, 

ålder, andra aktiviteter, föräldrars skjuts hit osv. Det är 

också ridlärarna som föreslår att en eller flera elever 

flyttar vidare om de har blivit för duktiga för sin grupp. 

Vår policy är att en elev aldrig flyttas ner i lättare grupp om inte eleven själv föreslår det. Det skulle 

kunna bli förödande för den elevens självförtroende! Det viktiga är att eleven hamnar i rätt grupp 

från början och därför låter vi alltid elever prova att rida med i en grupp innan hon/han får en fast 

plats. Ridlärarna tycker att det är bra om en grupp kan följas åt i flera terminer för då vet de vad 

eleverna har lärt sig och haft genomgång av. Det blir tryggt och samtidigt är hela gruppen redo för 

nya utmaningar när ridläraren känner sin grupp. 

 

Ridlärarna har dessutom ett ekonomiskt ansvar att grupperna är fulla och att ta emot alla elever 

som vill rida i mån av plats. En del elever mår bra av att vara bland de bästa i gruppen medan andra 

elever behöver känna att de har en stor utmaning. Alla elever är alltid välkomna att prata med sin 

ridlärare om de vill flytta till en annan nivå eller bara till en annan tid. 

 

  

Ta med din kompis på Prova på ridning! 

 

En söndag i månaden kan alla prova på att rida. Man får prova både skritt och 

trav och lära sig några vanliga ridvägar. I stallet kan man borsta hästarna eller 

bara klappa och mysa med dem. För bara 100kr får man chansen att under 

trygga förhållanden få känna på hur det känns att sitta på en hästrygg.  

Läs mer på www.vkrk.se 
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Avbeställning av ridlektion – viktig information! 

Det är viktigt att ridlektionen avbokas på info@vkrk.se eller på vår telefonsvarare, 0418-750 36, 

oavsett hur nära inpå lektionen det är. 

 

Man kan rida igen en ridlektion i mån av plats på en annan tid om lektionen har avbokats före kl. 

14.00 på vardagar och kl. 07.30 på lördagar.  

 

Du måste själv boka en tid för igenridning med någon av instruktörerna. Du kan inte själv skriva upp 

dig för igenridning i ridpärmen. Avbokade gånger ska tas igen samma termin. Försök att rida igen så 

snart du kan inom 8 veckor. Icke utnyttjade lektioner återbetalas inte. Man kan rida igen i förväg om 

man vet att man skall vara borta de sista gångerna på terminen. Likvärdig ryttare får sättas in av 

eleven efter godkännande av instruktören. Om detta sker vid mer än ett tillfälle måste denna person 

lösa medlemskap i VKRK. Privatryttare kan låna lektionshäst efter instruktörens godkännande. 

Ridskolan är inte skyldig att upprätthålla tider för igenridning. 

 

Ridavgiften kan bara betalas tillbaka mot uppvisande av intyg från läkare eller veterinär (om du rider 

på egen häst.). De tre första är karens gånger och dessa får du inga pengar för utan du måste rida 

igen dem. Det är viktigt att meddela instruktörerna snarast vid sjukdom så eventuellt en annan elev 

kan ta din plats om du vill ha pengarna tillbaka. Om du låter pengarna vara innestående för att dras 

av på nästa terminsavgift har du din plats kvar i gruppen och den kan bara lånas ut till en annan 

elev. Därför är det viktigt att meddela instruktören både när du blir sjuk och när du planerar att börja 

igen. Generellt gäller att du själv måste ringa till oss för att få avgiften reducerad annars tillfaller den 

klubben. Om du av någon annan anledning väljer att sluta rida under pågående termin är ridskolan 

inte skyldig att återbetala ridavgiften. Du kan däremot överlåta din ridning till en likvärdig ryttare efter 

instruktörens godkännande. 

 

Inställd ridlektion 

Om ridlektion ställs in av VKRK gäller att lektionen om möjligt rids igen vid annat tillfälle. 

 

 

 

 

 

 

  

Ridborgarmärket och Svenska Ridsportförbundets märken kan man ta vid speciella 

märkestagningsdagar så som på ridlägerläger och Öppet stall eller på lektion.  

På www.vkrk.se kan du läsa mer om vad de olika märkena innebär. 
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Stallet i Viarp – vår jordnära ledarskola 

I vår jordnära ledarskola får barn och ungdomar lära sig att ta ansvar, hjälpa varandra och leda 
andra elever, stora som små, till mer kunskap om hästen. Genom alla steg får eleverna både 
praktisk och teoretisk utbildning av våra välutbildade ridlärare samt gästtränare.  

 

Hästskötare  

Målet är att alla ridskolans hästar ska ha två skötare. Meningen med att ha skötare till hästarna är 

att varje häst ska få lite extra omvårdnad utöver den dagliga rutinen med personal och de elever 

som rider hästarna. Din sköthäst kommer så småningom känna igen dig som sin skötare och hälsa 

dig välkommen varje gång du kommer. Som skötare gör du följande: 

 

- Borstar och ryktar din häst, kollar hovar och ben 

- Tvättar av krubba och vattenkopp 

- Putsar utrustning, borstar sadelgjord, schabrak och benskydd 

- Kelar och gosar med din häst, träffar kompisar och ha kul i stallet 

- Går skötarutbildning så du lär dig mer om hästar 

- Hjälper till när hästarna rids/tas hem från betet mm. 

 

Som skötare lär du känna din häst och kan se hur den mår, om den verkar vara pigg och glad, 

ledsen eller trött. Alla små detaljer som ändras kan ha stor betydelse i hästens arbetsupplägg. Att 

vara skötare är en bra början till att känna hur det är att ha en egen häst med allt som händer runt 

omkring hästen. En gång i månaden anordnas träffar för våra skötare. Kanske just du blir stallvärd 

när du har fått stor erfarenhet och kunskap som hästskötare?  

 

Stallvärd 

Stallvärdarna är ett gäng duktiga ungdomar som finns i stallet var sin dag när det är lektioner. De 

hjälper dig om du behöver hjälp med att göra iordning din häst till ridlektionen, håller ordning i stallet 

och visar dig som är ny tillrätta i stallet. Stallvärdarna får utbildning i hästkunskap och ridning. Lär 

känna ”din” stallvärd och fråga gärna om du behöver hjälp med något. De syns genom sina röda 

stallvärds-västar. Förhoppningsvis vill flera av våra stallvärdar utbilda sig vidare och så småningom 

bli teoriledare. 

 

Teoriledare 

Våra teoriledare är mycket uppskattade av våra elever. Teoriledarna undervisar våra elever till och 

med nivå II i samband med ridlektionerna. Dessutom fungerar de som fina förebilder! Teoriledarna 

får fortbildning i ridning, teori och hästhållning. Dessutom går de Svenska Ridsportförbundets kurser 

för ungdomsledare. Där får de utbildning om värderingar och anti-drog arbete, såväl som pedagogik 

och ledarskap. Några av de mest erfarna teoriledarna har även kompetens att vikariera för 

ridlärarna. Du känner lätt igen teoriledarna genom sina röda ledarvästar. Du är alltid välkommen att 

ställa frågor till dem och be om hjälp! 
 

 
Våra mysiga stallkatter 
  

    Kompis                        Victor       Twix         Bounty 
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Våra fantastiska hästar 
 
AC-Sir Obama of Engvang eller Obama som han kallas, är en Connemara 
valack som är född 2009. Han är supersnäll i stallet och uppskattar när ryttaren 
har tid på sig innan ridningen för att lära känna honom lite bättre. Obama är en 
fin dressyrponny som också gillar hoppning. I hoppningen är han snäll och 
hoppar allt man styr på. Det är extra viktigt att man är lugn när man rider på 
Obama då han inte gillar häftiga rörelser. 
 
 
Altius är ett tjeckiskt halvblod som är född 2004. Han älskar att få 
uppmärksamhet i stallet. I ridningen är han trygg och snäll. Altius älskade sitt liv 
på ridskolan från första stund och anpassade sig i lektionsverksamheten från 
första dagen! Lika säker som han är i dressyren lika säker och okomplicerad är 
han i hoppningen både för dig som är nybörjare och för dig som rider i en mer 
avancerad grupp.  
 
Ballinacogh Macey är importerad från Irland och är född 2006. Ballina är en 
gosig och mysig häst i stallet och har kommit att bli mångas favorit genom 
åren. Det är extra viktigt att kontrollera noga före och efter ridning att hon inte 
fått något skav av sadelgjorden eftersom hon har känslig hud. Ballina är mjuk 
och känslig att rida. Hon är duktig i både dressyr och hoppning och ger sin 
ryttare en trevlig och trygg känsla. 
 
 
Ballyduff Boy är född 2009 och är en D-ponny. Han är en supersnäll ponny i 
stallet och älskar när barnen pysslar med honom. Boy är en okomplicerad 
ponny att rida och kan massor av övningar. Han tycker om att lära sina elever 
att rida och går därför lika bra på nybörjarlektionerna som på de mer 
avanceradelektionerna.     
 
 
Blomberg är en B-ponny född 1999. Han har blivit mångas favorit då han är en 
snäll och mysig ponny i stallet. På lektion är han en trygg och säker ponny men 
kan ibland bli lite arg på de andra hästarna om de kommer för nära, håll därför 
ordentligt avstånd till de andra hästarna. Blomberg älskar att hoppa och är 
även en duktig tävlingsponny som har vunnit många priser.  
 
 
Burberry är ett sto född 2006. Hon är stallets dressyrstjärna och har tre fina 
gångarter som gör att ryttarna får en härlig känsla på hennes rygg. I stallet är 
hon snäll och mysig men gillar inte stress så kom i god tid för att lära känna 
henne innan ridpasset. Burberry hade inte hoppat så mycket när hon kom till 
ridskolan men har visat sig ha en fin teknik och tycker nu det är riktigt kul!   
 
 
Crosshue Regina är ett sto född 2015. Hon är ganska ny här på ridskolan och 
har börjat så smått att skolas in i lektionsverksamheten. Dock rids hon 
fortfarande en del sidan om av ridlärarna för att utbildas mer. Ju mer hon kan ju 
lättare blir det för eleverna att lära sig rida. Regina är en snäll tjej som gillar att 
jobba. Hon hoppar fint med lagom mycket rygg så att ryttaren lätt kan följa 
med.   
 
 
Duncan är en C-ponnyvalack född 2011. Han är ny på ridskolan och kommer 
att skolas in under höstterminen 2019. Utseendemässigt är han en riktig 
nallebjörn med massor av hovskägg och mustasch. Han är snäll och go i stallet 
och har börjat känna sig hemma här på ridskolan. I ridningen är han framåt 
men snäll och gillar både hoppning och dressyr. 
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Eden Just Hili är ett D-ponny sto född 2014 och importerad från Storbritannien. 
Hili är en snäll och gosig ponny i stallet och uppskattar när ryttaren är i tid till sin 
lektion så det hinns med lite extra mys. Precis som många irländska och engelska 
ponnyerna älskar Hili att hoppa. Hon hoppar dessutom med fin teknik både 
vanliga bomhinder men också lätt över fasta terränghinder i naturen. Eftersom Hili 
fortfarande är väldigt ung utbildas hon vidare i dressyren. Hon lär sig dock snabbt 
och börjar tycka dressyr också är väldigt kul.   
 
Fabian är en C-ponny och rasen fjording född 2005. Han är stallets pajas som 
ofta ger oss ett gott skratt. Fabian är snäll i både hoppning och dressyr när man 
rider. Ibland testar han dock om man verkligen måste trava, eller om han kanske 
kan få gå bort till kompisarna på andra volten. Han är snäll i stallet och älskar när 
ryttaren har extra tid att stå och mysa en stund. Fabian är även inkörd och är en 
duktig körhäst! 
 
Filippa Ester är en C-ponny fjording född 2006. Hon är snäll och gosig i stallet 
och lägger gärna sitt huvud i ditt knä för att mysa. I ridningen är hon trygg och 
känslig. På hopplektionerna är hon säker och hoppar lagom högt. Filippa är även 
en trygg körponny och får ofta visa upp sina kunskaper vid vår påskshow och 
julbazar! 
 
 
High Sierra är ett D-ponny sto född 2014 och som är importerad från Irland. 
Sierra som hon kallas är en mysig ponny i stallet men ogillar när det är mycket 
stoj och stim, då kan hon lägga öronen bakåt och nafsa. Det går då bra att stänga 
gallret till hennes boxdörr. I ridningen är hon en riktig pärla och trots sin unga 
ålder är hon en trygg ponny för de flesta av ridskolans elever. Hon gillar både 
hoppning och dressyr. 
 
Jackson är en valack är född 2002. Han vill att man klappar och gosar med 
honom lite innan ridpasset för det är något han älskar. Använd gärna pallen när 
du sitter upp så undviker du att sätta tån i hans mage. Jackson är lika duktig i 
dressyren som i hoppningen. Han är mjuk och lydig att rida och trivs bäst när 
ryttaren har en mjuk, stadig hand. Så klart är han mångas favorit och kan gå både 
på ponnylektioner som storhästlektioner.  
 
Kec Kingdom Rebel är ett sto född 2010 på Irland. Rebel, som vi kallar henne, 
är en ängel i stallet och gosar gärna en stund när tid finns. I ridningen är hon en 
klippa och försöker alltid göra sitt bästa. Hon är lite känslig för publiken på 
läktaren och kan ibland bli skrämd om någon rör sig för hastigt. Rebel är stallets 
hoppstjärna och flyger lätt över hindren med en härlig teknik.  
 
 
Lindhagas Star är en B-ponny som är född 2005. Han tycker om att bli 
ompysslad i stallet men man ska tänka på att han inte vill bli uppbunden utan 
istället håller vi honom i grimskaftet vid skötsel. I ridningen är Star en snäll och 
trygg ponny åt det pigga hållet. Han är känslig och lydig och duktig på att hoppa. 
Star tycker om ryttare med mjuka händer, även om han ibland blir lite snabb så är 
det viktigt att mjukna på tyglarna så fort han lyssnar på förhållningarna. 
 
 
 
Miranda är ett B-ponny sto som är född 2007 och är en svensk ridponny. I stallet 
är hon snäll och gossig och läger gärna sitt huvud i din famn för att mysa. Hon är 
en framåt och pigg ponny som vill ha en mjuk men bestämd ryttare. I dressyren är 
hon välutbildad och trevlig. Miranda hoppar även bra men stort och vill gärna att 
ryttaren tar ett litet mantag i språnget så man inte råkar dra henne i munnen.  
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Model County Fred är född 2010 och är en D-ponny. Freddy som han kallas har 
snabbt blivit mångas favorit och ridlärarnas trygga kollega på lektionerna. Han 
älskar uteritter där han går fram överallt och är lugnet själv. Han gillar verkligen 
att bli ompysslad i stallet. I hagen är han expert på att ta av sig grimman därför 
får han gå ut utan grimma. Freddy en mjuk och fin häst att rida i dressyr.  
 
 

Pablo är en valack som är född 2005 och är ett halvblod. Han är mysig och 

välkomnande i stallet och älskar att bli kliad. Pablo är snäll att rida och bär sin 
ryttare lugnt och säkert. Han är välutbildad i dressyren men tycker ibland att det 
är lite tråkigt att utöva det. Hoppningen är hans starka sida och han älskar att 
hoppa alla typer av hinder. På sommaren när det är terrängträning i 
Ottarpshagen briljerar han varje gång med öronen spetsade.  
 
 
Paris är ett sto som är född i Tyskland 2004. Hon är snäll i stallet och älskar att 
bli ompysslad. Paris är en välutbildad häst som är snäll och trygg i ridningen. 
Dressyr är hennes bästa gren och hon har många första pris. Hon får den mest 
osäkra ryttaren att tro på sig själv. I hoppningen är hon snäll och hoppar med fin 
teknik. Hennes ryttare behöver ha god följsamhet. Hon älskar att rida ut, gärna 
tillsammans med bästisen Rovena. 
 
Pluto är född 2003 och är en D-ponnyvalack. I stallet är han en snäll ponny som 
gillar att bli borstad. Han är en trevlig ponny i ridningen. Pluto är ibland lite 
bekväm så det gäller att rida aktivt med säte och skänkel. Han är säker i 
hoppningen, men självklart gör han inte allt av sig själv utan behöver hjälp av dig 
som ryttare för att hålla ett bra tempo. Pluto är vår fina voltigeponny som går md 
på voltigeträningen varannan måndag. 
 
 
Rovena är född 2003 och kommer från Litauen där hon även fått föl. Hon är 
snäll i stallet och har ofta öronen framåt så fort det händer något där. Rovena är 
en pigg och framåt häst i ridningen. Hon är snäll och trevlig i dressyren men vill 
gärna ha en mjuk och stadig hand. I hoppningen är hon snäll och försöker alltid 
göra sitt bästa. Hon älskar att rida ut och går gärna först tillsammans med bästa 
kompisen Paris.    
 
Shanbally Tom Said, eller Tom som han kallas är född 2015. Han är relativt ny 
på ridskolan och håller på att skolas in samt vidarutbildas sidan om 
verksamheten. Tom är en gossig häst i stallet och älskar när ryttaren tar sig tid 
att umgås lite extra med honom innan ridlektionen. I ridningen är han snäll men 
lite valpig så ryttaren behöver själv vara stadig och lugnt visa vägen framåt. Han 
utvecklas hela tiden i både dressyr och hoppning och vi tror att han kommer bli 
mångas favorit framöver.  
 
 
Simba är en shetlandsponny som är född 2006. Hon är stallets minsta ponny 
med sina 105 cm. Simba är snäll i boxen och perfekt för de minsta barnen att 
pyssla med själv. I ridningen är hon snäll och pigg och hon är även inkörd. 
Simba är dock känslig i sin mun, så tänk på att bara ta försiktigt i tyglarna när du 
ska svänga eller bromsa henne. 
 
 
Sunny är en D-ponny född 2009. Han är en snäll och mysig ponny att hålla på 
med i stallet. Sunny gillar både hoppning och dressyr och är en lätt och smidig 
ponny att rida. Han har tagit många pris i hoppning och får ofta representera 
Viarp i Ridskole Cup. Han älskar även att rida ut där han är trygg och snäll. 
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Torpets Allena är ett B-ponny sto född 2004. Allena är ett Gotlandsruss. Hon är 
snäll i boxen och tycker att det är mysigt med lite gos före och efter lektionerna. I 
ridningen är hon en pigg och glad ponny men mycket snäll. Hon tycker det är 
roligt med det mesta och uppskattar både hoppning dressyr och uteritter, även 
om man måste passa henne så hon inte stannar och äter i vägkanten. 
 
Vero Moda är ett sto född 2010. Hon har tidigare haft ett föl innan hon kom till 
ridskolan och har dessutom hunnit med att tävla en del i hoppning.  I stallet är 
Vera otroligt snäll och älskar att bli ompysslad. Ägna gärna lite tid åt henne 
innan ridpasset. Hoppningen är hennes starka sida, men hon är välutbildad även 
i dressyr. I ridningen är det viktigt att du som ryttare har en stadig sist och är lätt i 
handen, då trivs hon som bäst. Vera försöker alltid att samarbeta och gör alltid 
sitt bästa.  
 
Viggo är en D-ponnyvalack född 2009. Han kom till ridskolan hösten 2019 och 
har redan hunnit bli mångas favorit i stallet eftersom att han är så snäll. I 
ridningen är han välskolad och kan det mesta. Med tidigare ägaren har Viggo 
varit ute på tävlingsbanorna i både hoppning och dressyr. Han är lagom pigg 
och tycker jobbet på ridskolan är kul med både dressyr-, hopp- och 
uterittsträning.   
 
Woodbine Bandit Bob är född 2011 och är en D-ponny. Bandit, som han 
kallas, är en snäll häst i stallet och gillar uppmärksamhet. Han är en välbyggd 
häst med god hopptekning och rutin på terränghoppning. Han har utvecklats 
mycket bra sedan han kom till Viarp. Framförallt går han fint i dressyr där han 
har tävlat med bra resultat. Hoppning gillar Bandit och allra helst om det är 
hoppning i Ottarp! 
 
 
Wendelise är ett sto som är född 2003 och importerad från Holland. Hon är en 
nyfiken häst samtidigt som hon är lite försiktig. I ridningen är hon mjuk och fin att 
rida. Hon har luftiga och stora gångarter och kan därför upplevas som lite 
skumpig när man sitter i arbetstrav, det är då viktigt att slappna av och försöka 
hitta takten. Hon är välskolad i dressyren och kan de flesta av dressyrens olika 
moment. Wendelise tycker det är jättekul att hoppa och kan där blir lite pigg, ha 
därför mjuka händer och ta ett mantag innan hindret. 
 
 
Zelda är ett C-ponny sto som är född 2005. Zelda fick sitt namn genom en 
omröstning på Facebook och Instagram av Viarps egna medlemar. Hon är snäll i 
stallet men fortfarnde väldigt ung och orutinerad. Zelda köptes in till ridskolan 
under sommaren 2020 och ska vidarutbildas sidan om ridskoleverksamheten en 
tid innan hon kommer till ridskolan och börjas skolas in här.  
 
 
Önnarps Rizzla är ett D-ponny sto som är född 2008. Rizzla köptes på auktion 
sommaren 2012 och reds då in. Det har visat sig vara ett bra köp då hon blivit 
mångas favorit. I stallet är hon en riktig kelgris och vill gärna vara med. Rizzla är 
snäll och duktig både i dressyr och i hoppning. Hon är känslig och mjuk och lär 
sig snabbt vad ryttaren kräver av henne. Glöm inte att kontrollera att hon har 
vatten i sin hink i boxen! 
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Information till privatryttarna 

 

 Som privatryttare med ridhuskort har du tillgång till två ridhus 

(ett 20x65m och ett 20x40m), en paddock (54x66m) samt 

möjligheter till terrängridning i Ottarpshagen. Det är ofta ett 

ridhus ledigt, med undantag för ca 3 timmar på kvällen samt 

då det är specialträning för privathästar. Se ridhusschema på 

www.vkrk.se. För att utnyttja anläggningen för enskild ridning 

krävs ridhuskort samt medlemskap i VKRK. De som har 

ridhuskort finns uppskrivna i ridhusen. 

 

Ridhuskort 

 675 kr/halvår* kort utställt på häst eller ryttare  

 1 200 kr/helår** kort utställt på häst eller ryttare 

 2 000 kr/helår familjekort utställt på ryttarna 

* Vårtermin 1/1–30/6, Hösttermin 1/7–31/12 

** Gäller 1 år från att kortet tecknades (t.ex. 1 mars 2020–1 mars 2021)  

 

 

Tillfälligt dagkort kan utfärdas, men endast vid enstaka tillfällen. Detta ska anmälas till Susanne 

Johannesson på telefon: 0418-750 36 eller via mail: info@vkrk.se. Ett dagkort kostar 100 kr. 

Inbetalning görs på VKRK:s bankgiro 233–2765. Ange avsändare samt namn på vem kortet skall 

gälla för (ryttare eller häst). Maila även info@vkrk.se och meddela namn, adress och 

personnummer på den person som löst ridhuskort. Läs mer på www.vkrk.se om de ordningsregler 

som gäller för privatridning i ridhus. Här finns även Ridhusschema, en översikt vilket ridhus som är 

ledigt. Du kan även se i kalendern efter övriga tider då ridhusen är upptagna p.g.a. tävlingar, kurser, 

teori och dyl. Banan byggs ofta dagen innan en tävling, privatryttare får då rida i lilla ridhuset. 

Alla privatryttare har möjlighet att använda sig av en egen tränare, dock får privatträningen inte 

inskränka på andra ryttares rid möjligheter. All organiserad privatträning med mer än två elever 

räknas som gruppridning och ska i förväg meddelas Susanne på info@vkrk.se. 

 

 

mailto:info@vkrk.se
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Våra tävlingar 

Klubbtävlingar 

Klubbtävlingar är uppskattade arrangemang där ridskolans elever får prova 

på att tävla, men också där man lär sig att hantera både framgångar och 

förluster. Varje termin anordnas ett antal klubbtävlingar där elever och 

ridskolans hästar såväl som privatryttare som är medlemmar i VKRK kan 

delta. Varje ekipage som deltar måste också ha med en anhörig som är 

funktionär under tävlingen. För de allra yngsta ryttarna arrangerar vi 

lingondressyr och blåbärshoppning. 

 

Klubbmästerskap 

Varje år arrangerar Viarps Kör och Ridklubb klubbmästerskap i både dressyr och hoppning för 

ryttare på såväl ridskolehästar som för privata hästar. Tävlingarna arrangeras under Kristi 

Himmelsfärds helgen där många fina ekipage är med och kämpar om mästartiteln. För att se 

resultat från klubbmästerskapet och andra tävlingar gå in på vår hemsida; www.vkrk.se.  

 

Jojas vandringspris 

Jojas vandringspris är skänkt av Carl-Johan "Joja" Lewenhaupt under 1970-talet till Viarps Kör- och 

Ridklubb för att delas ut till den medlem som visar goda färdigheter i såväl dressyr och hoppning 

som teoretiska kunskaper i hästkännedom, ridlära och hästsport. Vid föreningsstämman varje år 

delas priset ut till den ryttaren som har högst placering i 2 hopptävlingar, 2 dressyrtävlingar och har 

bäst resultat i ett teoretiskt prov. Priset stimulerar till ett gott horsemanship och tävlingsresultaten 

räknas lika oavsett om det är klubbtävling eller elitnivå. 

 

Lokala och Regionala tävlingar 

Varje år är VKRK arrangör för ett antal lokala och regionala tävlingar för både ponny och häst. Vi 

har även de senaste åren haft förmånen att få vara arrangör för hopp- eller dressyrfinalen i 

Allsvenskan div 2. Vår anläggning med två ridhus och en utebana är en stor tillgång även i 

Tävlingssammanhang. Ofta får vi mycket goda omdömen för våra vänliga och professionella 

funktionärer i våra domarrapporter som görs efter varje tävling. Våra medlemmars engagemang är 

oumbärligt för att kunna genomföra dessa tävlingar. 

 

Lagtävlingar 

Viarp satsar på gemenskap och en del i satsningen innebär 

laganda och lagtävling. Därför är vi mycket glada över att ha 

möjlighet att låta både privatryttare och ridskoleryttare på olika 

nivåer få möjlighet att representera Viarp utanför klubbens egna 

tävlingar och som ett lag. Under året kan våra ridskoleelever 

anmäla sitt intresse att vara med i Ridskolecupen, en cup som 

går mellan olika ridskolor i Skåne. För våra privatryttare som rider 

ponny har Viarp lag i både dressyr och hoppning från div. II 

allsvenskan till Elitallsvenskan. För storhäst ekipagen har Viarp 

lag i div. II hoppning och Senior Cup i dressyr. Vissa år även i 

högre dressyr. Vill du vara med i vår satsning på laganda och 

gemenskap? Kontakta då någon av ridlärarna eller lagledarna för 

de olika grenarna eller skicka ett mail till info@vkrk.se. 
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Handla i Viarps-shopen!

Klubbjacka 

Du kan välja mellan en kort jacka med stort tryck på ryggen. Det finns även en 

kanaljacka som i stället har ett litet VKRK märke sytt på armen. Finns i 

storlekarna 130-160cl samt S-XXL. Pris 750kr. (Kanaljackan endast beställning) 

 

Fleecetröja 

Marinblå fin fleecejacka med dragkedja i fickorna och liten logo på bröstet. 

Barnmodeller i storlekarna 7-8år, 9-11år, 12-13år och 14-15år. Vuxenmodeller i 

stlk S-XXL. Pris 350kr. Jacson fleece är tjockare och kostar 490 kr. 

 

T-shirt 

Kortärmad tröja i 100 % bomull. Marin med tryck i vitt. Stort tryck fram, 

alternativt brösttryck, med VKRKs logga. Finns i storlekarna junior 90/100 till 

150/160 och unisex XS (170)-XXL.Pris 150kr. 

 

Sweatshirt 

Långärmad tröja i 65 % bomull och 35 % polyester. Marinblå med tryck i vitt. 

Stort tryck fram, alternativt brösttryck, med VKRKs logga. Storlekar junior 

90/100 till 150/160 och XS-XXL. Pris 270kr. 

 

Pikétröja 

Marinblå piké med liten logo på bröstet. I storlekarna 7-8år, 9-11år, 12-13år och 

14-15år. Dam/ herr i stlk XS-XXL. Pris 250kr.  

 

Joggingbyxa 

Marinblå joggingbyxa som passar som överdrag vid tävling eller mysbyxa 

hemma. Logo vid vänster ficka. Finns i storlekarna 140-160 cl samt S-L.  

Pris 250kr. 

 

Väska 

En praktisk VKRK väska att förvara hjälm, väst och annat i. I bagen finns också 

ett separat fack där du kan har dina stövlar. Väskan är marin/svart med VKRK 

tryck på ena sidan. Pris 250kr.  

 

Ridstrumpor 
Marinblå ridstrumpor med VKRK broderat. Finns i stlk 34/36, 37/39, och 40/42. 
2-pack. Pris 200 kr. 

 
Buff 
Fin och praktisk buff med Viarpsloggor. Utmärkt att ha under hjälmen kalla 
dagar eller som halsduk. Pris 70kr. 

 

Mössa 

Marinblå stickad mössa med VKRK brodyr. En storlek passar både barn och 

vuxen. Pris 100kr. 

 

Det finns även en snygg V-ringad tröja med påsytt VKRK märke för 470 kr och 

kepsar för 70 kr. Dessutom har vi västar och hundtäcke.  

Välkommen till VKRK shopen på kontoret! 
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Ett stort och hjärtligt tack vill vi framföra till våra ovärderliga  

sponsorer och samarbetspartners 

 
 

Stratiteq 

Stall Kuskahus 

Vidilab 

CCit 

Saxtorps Hästklinik 

 JAYMJAY 

Vallåkra Bilverkstad 

Jenni Nyströms Fastighetsförmedling 

ICA Kvantum Landskrona 

Byggmästaŕ n i Skåne 

AGRIA 

Vallåkra Lantmannaaffär 

Villaklimat Polygon 

Erikstorps Kungsgård / Mötesplats Borstahusen 

Kökscentrum 

Elvins Grafiska 

ICA Maxi på Råå 

Hööks 

Rätt Sadel 

HSB Landskrona 

Hugossons Åkeri 

GC gruppen 

Tomatens Hus 

Expandia 

Vallåkra VVS 

Handelsbanken 

 

 

 

 

 

 

 

Viarps Kör- & Ridklubb, Norra Viarpsvägen 68, 261 92 Härslöv. 

Telefon 0418-750 36, Email info@vkrk.se, www.vkrk.se 

Bankgiro 233-2765 


