
2/4  Working Equitation 
På WE är det fokus på noggrannhet och samspel mellan häst och ryttare! Tillsammans med hästen rider du 
olika roliga övningar som kräver både dressyr, teknik och speed. Pris: 400 kr (350 kr för privathäst) 
 
3/4  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: 130kr. 
 
3/4 Ridlekis  kl 9.00-12.00 
Detta riktar sig till  de minsta ryttarna som är 5-8 år gamla. Vi rider,  
leker och lär grundläggande hästkunskap med de små ponnyerna  
och ridlärare, stallvärdar och teoriledare. Dessutom bjuder vi på frukt 
och fika. Pris: 400 kr 
 
4/4 Markarbete kl. 13.00  
Ett roligt markarbetespass där vi koncentrerar oss på olika 
övningar där vi får kontroll på våra hästar samt vår sits och 
balans med hjälp utav bommar och konor blandat med små 
hinder. Kommer att finnas grupper på alla olika nivåer. Både för 
dig som rider i barnspecial upptill specialgrupper! Missa inte! 
Pris: 300 kr  
 
5/4  Ponny Club kl 9.30-14.00 
Ponny Club är tillbaka, en heldag i stallet där ni blandar teori med 
ridning. Vi rider 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. Ta med matsäck. Från GI nivå och uppåt. Pris: 425 kr.  
 
6/4 Hyr häst kl 9.30-14.00 
Du får lära dig hur det är att ha en egen häst. Det blir häst och stallvård samt ridning på förmiddagen. På 
eftermiddagen har vi teori och frågesport. Ta med matsäck! Du måste kunna galoppera. Pris: 425 kr   
 
 

7/4 Dressyrträning   
Ni rider ett pass tillsammans med dressyrlärare Lotta Ringwall och tränar dressyr utifrån den nivån ni rider 
på. Fokus ligger på ryttarens sits och hjälpgivning, på hästens form och balans. Välkomna på ett givande 
dressyrpass.  
Pris: 425 kr. (350 kr för privathäst) 
 

Anmälan samt förfrågningar till de olika aktiviteterna görs  
på info@vkrk.se – eller prata med din ridlärare.  
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