- Prova på ridning
Klockan 13.00 är ni välkomna hit på prova på ridning. Det är ett perfekt tillfälle för dig som vill prova på att rida.
Föranmälan görs till info@vkrk.se. Pris: 80kr

- Morgonridning med frukost
Vi kickstartar höstlovet med morgonridning, vi samlas i stallet kl. 7.30 för att sedan dra igång med ett givande, lärorikt ridpass. Efter
ridningen äter vi en god frulle där vi pratar om dagens pass, våra hästar och en massa annat intressant. Klara och redo för
måndagens andra utmaningar ca 9.30. Föranmälan görs till info@vkrk.se. Pris: 320kr

- Markarbete/hoppkurs 2 dagar

-

Ni tränar på sits och balans över nyttiga cavaletti- och gymnastikövningar. Dag 2 koncentrerar vi oss mer på banhoppning.
Från klockan 9.00, ett ridpass och ett teoripass. Begränsat antal platser.
Pris: 750 kr för lektionsryttare/ 650 kr för privatryttare
Rykttävling
För dig som älskar att vara i stallet, borsta och fixa! På onsdagen, den 1/11 mellan 13-15 ordnar vi en rolig rykttävling. Anmäl dig på
din favorithäst och var med i tävlingen om vem som lyckas göra sin häst finast. När det är juryn är klar med sin bedömning har vi
prisutdelning i cafeterian. Varmt välkomna!

- Roligt med bommar och konor
På denna kurs blandar vi dressyr med markarbete och lite hoppning. Ni delas in i små grupper där ni tränar på att kommunicera
med hästarna. Roliga, givande övningar som skapar lyhörda och harmoniska hästar. Ryttarna utvecklas sin sits och balans samt
tränar på att kunna ge så små, fina signaler till hästarna. Pris: 280 kr

-

After Ride
Äntligen är ”After Ride” tillbaka! Kom och ha fredagsmys med oss.
Vi rider ett intensivt pass som börjar kl. 19.00 efter det så har vi trevligt tillsammans med tacos och gott i kafeterian. En toppen
kväll helt enkelt! Skynda med att anmäla då platserna är begränsade. Pris: 350 kr.

-

Dagridläger för dig med funktionsvariation
Vi samlas i stallet kl. 09.00 och förbereder oss inför en hästig dag i stallet. Vi rider, borstar och sköter om hästarna.
Viarp bjuder på en lättare lunch och vid klockan 14 är dagen slut. Varmt välkomna! Pris: 350 kr.

-

Klubbtävling i hoppning. Varmt välkommen till en fullspäckad dag med klasser för dig som har ridit lite längre men även för dig som
nyss börjat med hoppning. Anmälan görs separat till vkrk.klubbtavling@gmail.com .

Alla aktiviteter anmäls till info@vkrk.se
Har ni frågor så prata med din ridlärare.
Tänk på att på de flesta kurser så är det begränsat antal platser, så vänta inte med att anmäla dig!

