
Julklapparna du inte får missa… 
 
Svårt att hitta rätt julklapp till den hästtokiga? Då är någon av våra kurser under julen ett perfekt alternativ.   
Boka senast den 16 december! 
 

Tävlingskurs 27 december 2022 
Vi går igenom tävlingsmomenten både teoretiskt och praktiskt. Ett ridpass med tävlingsbana där ni har 
framhoppning i lilla. Samt ett teoripass där vi går igenom hur man memorerar banan på bästa sätt, samt hur alla 
regler fungerar. För dig som har tävlat men vill bli bättre på det och för dig som är sugen på att testa. Ca 3 tim. 
Ta med egen fika! 
Pris: 500kr. 
 
Working Equitation 27 december 2022 
Eftermiddags- och kvällskurs i WE. Kursen vänder sig både till dig som vill fortsätta att utveckla dina kunskaper 
inom WE och till dig som vill prova för första gången. Grupperna kommer att delas in efter nivå.  Eftermiddags- och kvällstider. 
Pris: 425 kr för lektionshäst, 350kr för privathäst. 
 
Tömkörningskurs 28 december 2022 
Ta tillfället i akt att lära dig allt om tömkörning.  
Vi kommer att fördjupa oss i hur man jobbar hästen från marken på bästa sätt. Både för dig med egen häst samt för dig som vill ha 
skolhäst. Kvällstid. 
Pris: 350kr för lektionshäst, 250kr för privathäst. 
 
Hoppkurs den 28-29 december 2022 
Tvådagars hoppkurs för dig som vill utveckla din hoppning. Ett pass kommer 
innehålla mer fokus på sits och rytm medan det andra kommer rikta sig mer 
på banhoppning.  
Vi fördelar grupper efter nivå. Från kl 9.00 
Pris: 850kr för lektionshäst, 675kr, för privathäst. 
 
Pay and Jump den 30 december 2022 
Pay and Jump för dig som vill träna lite extra på hoppning i tävlingsmässig 
miljö. Perfekt att avsluta Viarps-året med! 
Anmäl till: vkrk.klubbtavling@gmail.com 
Pris: 220 kr per start för lektionshäst, 150 kr för privathäst. 
 
Dagridläger den 2 januari 2023 
En hel dag i stallet som drar igång redan 09.00 och slutar 15.30. 
Vi har två ridpass och två teoripass. En rolig dag som varvar praktiska övningar med teorietiska. Ta med egen matsäck för lunch och fika!  
Pris: 700 kr 
 
Dagridläger den 3 januari 2023 
En hel dag i stallet som drar igång redan 09.00 och slutar 15.30. 
Vi har två ridpass och två teoripass. En rolig dag som varvar praktiska övningar med teorietiska. Ta med egen matsäck för lunch och fika! 
Pris: 700 kr 
 
Dressyrkurs den 4-5 januari 2023 
Eftermiddags- och kvällskurs. Börja dressyråret med en lärorik kurs! Ridningen är i nivåindelade grupper för att lära sig så mycket som 
möjligt. Första dagen är det lösgörande arbete och fokus på ryttarens hjälper.  Andra dagen är det mer fokus på hästens form och balans.  
Pris: 850 kr för lektionshäst, 675 kr för privathäst. 
 
Hyr häst den 4 januari 2023 
Vi inviger det nya året med en heldag i stallet. Känn på hur det är att ha en egen häst för en dag.  
Vi rider ett ridpass under dagen samt ett teoripass. Medtag matsäck. Kl 9.30-14.00 
Pris: 400 kr 
 
Klubbtävling i dressyr den 6 januari 2023 
Starta året med en dressyrtävling! Bra sätt att 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 
Pris: 260kr per start för lektionshäst, 170 kr för privathäst. 
 
Prova på ridning den 8 januari 2023 
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. Anmäl senast kl. 13 dagen innan. 
Pris: 130 kr. 

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

 

 Varmt välkomna till Viarp! 
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