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Välkommen på Julbazar… 
 
Nu närmar sig vintern och förhoppningsvis får vi lite snö till Jul!  En vit jul är något 
extra. Hästarna frustar så härligt med sina iskristaller på mulen, barnens iver och 
längtan till julafton smittar av sig. Julstämning är något alldeles extra och här på 
Viarp infinner den sig redan den 2 december då vi har vår traditionella Julbazar. 
 
Varmt välkomna söndagen den 2 december i stora ridhuset! Bazaren startar kl. 14.00 med 
bland annat försäljning av klubbkläder, kalendrar, lotter och naturligtvis glögg och 
pepparkakor. Ta chansen att köpa julklapparna hos oss! Vem vill inte ha en ny jacka eller en 
hoppkurs i julklapp? Entré 10 kr eller 50 kr/familj! 
 
Kl. 14.30 kommer vårt vackra och stämningsfulla Lucia tåg där många av våra hästar och 
ponnyer deltar. Anette Kummerle-Lindvall och Victoria Evaldsson leder kören. En upplevelse 
som inte får missas! Ta med släkt och vänner (och en varm filt) och njut!  
  
Viarps elever och tävlingsryttare bjuder därefter 
på en sprakande julshow med hoppning, dressyr, 
Working Equitqtion och voltige. Passa på och köp 
årets kalender med bilder på de fina skolhästarna, 
drick kaffe och ät lussekatter samt vinn fina 
priser i vårt lotteri! Såklart ska vi kora årets 
stallbästis som röstas fram av ridskolans elever 
och så har även Tomten lovat att komma förbi… 
 

Varmt välkomna! 
 
 
 

 

Viarpshopen! 
 

I vårt sortiment av profilkläder hittar du allt som behövs i stallet. 
Klubbjackor, fleece, t-shirts, sweatshirts, strumpor, pikéer 
och väskor. Det finns också buffar, mössor och 
mjukisbyxor samt våra populära västar. Titta även på V-
ringade tröjor och hundtäcke. Genomgående har vi satsat på 
kläder med bra kvalitet 
 
Vill du prova storlekar så maila till  
Marie Clark som är profilklädes  
ansvarig, marie.clark@jaymjay.se  
eller prata med din ridlärare. 
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En julhälsning från ordföranden… 

Vilket år det har varit för Viarps kör- och Ridklubb! Vi har fler ridande än någonsin med 
450 uppsittningar per vecka och över 650 medlemmar. Ridklubben har med åren vuxit och 
är idag den femte största ridklubben i Skåne! Vi är stolta över att den nu så stora 
verksamheten fortfarande genomsyras av Viarpsandan genom ett varmt välkomnande, 
gemenskap, engagemang och ambitioner.  

Utöver den ordinarie ridskolan anordnar vi många helg- och lovaktiviteter för barn och 
ungdomar. VKRK står för 14 % av alla aktiviteter som anordnas i Landskrona kommun för 
unga och våra idrottare är till 90% tjejer och kommer från hela västra Skåne. Det finns studier 
som visar att 70 % av alla kvinnliga chefer är hästtjejer i grunden. För att ta hand om en häst på 
600 kg krävs tydligt ledarskap, respekt, ansvar och samarbete.   Hästar, ledarskap och 
föreningsarbete är delar i Viarps jordnära ledarskola som Viarps ridlärare framgångsrikt har 
arbetat med under många år. 

I stallet ryms allt från motions- till tävlingsidrottande. Killar och tjejer tävlar på lika villkor. 
Inför hästen är vi alla lika, oavsett ålder, kultur, bakgrund eller funktionsnedsättning. Alla kan 
vara med på sin nivå! På Viarp har vi drygt 1000 besökare varje vecka och varje år arrangeras 
ca 30 tävlingar på olika nivåer. 2018 ingick VKRK i SM veckan i Landskrona-Helsingborg, 
genom att arrangera SM i Paradressyr för andra året i rad. Återigen blev det succé med 
guldkant för ryttarna med funktionsvariation! Under hela året har VKRK synts i massmedia och 
TV, inte minst under SM veckan då det blev både TV sändningar lokalt och nationellt i SVT som 
hade direktsändning från Viarp!   VKRK har mer än 100 licensierade tävlingsryttare och 2018 
har VKRK haft deltagare på 4 olika Svenska Mästerskap!   

Det har samtidigt varit ett tufft år för oss i samband med den torra och varma sommaren. Betet 
tog slut, brunnen sinade, expansionskärlet i traktorn sprack, vattenfilter och reningsverk 
krånglade. Värst av allt var att skörden på många håll varit mindre än 50 % jämfört med ett 
normalår och detta har gjort att priserna för foder och halm har skjutit i höjden. Den varma 
sommaren har också gjort att flugtrycket varit enormt och har orsakart svåra ögon infektioner 
hos våra skolhästar följt av höga veterinärkostnader. Vi har kämpat oss igenom svårigheterna 
och ser nu fram emot 2019 då vi vill höja ribban ytterligare genom att utveckla vår anläggning 
och verksamhet för att ge våra medlemmar en meningsfull fritid! 

Sist vill jag tacka alla Viarpare. Jag slutar aldrig att imponeras av 
det stora engagemang som finns hos så många av våra 
medlemmar!   

Tack! God Jul och ett Gott Nytt År!  
 

Anna Törnebrant, Ordförande 
 

 
Spara kvittot! 

när du handlar på ICA Kvantum i Landskrona.  

Lägg det i den röda lådan i stallet.  

Viarps Kör-och Ridklubb sponsras med 2 % av totala 

köpesumman. 
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…och en julhälsning från stallet! 
 
Välkomna till stallet på Viarp! Finns det något mer rogivande och avstressande än doften 
av häst, hästarnas mumsande och snacket i stallgången? Vilken häst ska du rida? Hur gick 
lektionen?  Stallet och Viarp är en härlig mötesplats för alla - oavsett ålder, ryttare, 
förälder, bakgrund eller yrke. I stallgången delar vi gemenskap, glädje, motgång och 
kanske tar en fika tillsammans.  
 
Veckorna sjuder av olika aktiviteter och det är ett härligt engagemang från många ideella som 
gör att vi hela tiden kan utveckla vår verksamhet. Det är fantastiskt att vår fina anläggning 
fungerar så väl!  Ingen har väl missat att det nu även är bra belysning i ponnystallet? I dagarna 
har vi lagt bädd hos de stora hästarna. Det betyder att vi bara kommer att lägga in halm till 
hästarna och med några veckors mellanrum tar vi hjälp av en maskin för att mocka ut. Bädden 
gör att det blir varmt och mjukt för hästarna och mer lättarbetat för personalen. Mycket 
återstår innan anläggningen är klar och vi jobbar vidare för att kunna för att kunna göra sista 
etappen och fler förbättringar i befintliga delar av anläggningen. Tack alla goa Viarpare för ert 
stora engagemang! 
 
Julförberedelserna på Viarp är i full gång och på lördag den 1 december träffas vi i stallet kl. 
12.00 för att klä granen, julstäda och julpynta åt hästarna i stallet. Ta gärna med eget pynt och 
pynta extra fint till din favorithäst! Efteråt bjuder vi på en mysig stund i stallet med glögg, 
julmust och pepparkakor. Den 2 december är det dags för Julbazar med stämningsfullt 
Luciatåg. Sångaren och Landskronaprofilen Anette Kummerle-Lindvall och Viktoria Evaldsson 
medverkar. Därefter blir det julshow, försäljning av profilkläder, lotterier med fantastiskt fina 
priser och mycket mer. Naturligtvis har även tomten lovar att komma förbi. Välkomna kl. 
14.00! 
 
Det är mycket aktiviteter på gång i Viarp. Missa inte alla roliga julkurser. En perfekt julklapp! 
Sista anmälningsdag är den 21 december. Läs mer längre fram! Glöm inte att rösta till årets 
stallbästis! Rösta på den hästen i stallet som du tycker extra mycket om. Kanske är det för att 
den är söt, för att den är snäll eller för att den har lärt dig nya roliga saker under året. Innan 
den 1 december vill vi ha din röst till info@vkrk.se. Skriv gärna en rad om varför du tycker just 
den hästen ska vinna priset.  
 
Stöd Viarp genom att köpa Viarps egen väggkalender! Den är fylld med bilder på våra 
fantastiska hästar och visar hur ett hästår på Viarp ser ut. Det är den perfekta julklappen! 
Kalendern är dessutom en lott där första pris är en termins ridavgift!! Dragningen av 
kalenderlotteriet är på årsmötet den 9 februari 2019 och vinnarna publiceras på hemsidan 
www.vkrk.se. Köp din kalender hos någon av våra ridlärare, på Julbazaren eller skicka ett mail 
till info@vkrk.se.   
 
Nu kommer vårterminens fakturor att skickas ut, håll därför extra koll på din mail. Vi tackar för 
att rid- och medlemsavgiften är betald senast den 31 december. Meddela via mail om ni vill 
dela upp betalningen av vårterminens faktura. Delad faktura ska vara slutbetald senast den 28 
februari. Höstterminen slutar v. 51 den 22 december och vårterminen börjar måndagen den 7 
januari 2019 och slutar den 15 juni. Vi minns sommaren 2018 för den svåra torkan och alla de 
problem och kostnader som vi kommer att känna av även under 2019. Vi måste tyvärr göra en 
mindre höjning av ridaviften inför våren vilket vi hoppas att ni alla förstår. Den kommer att 
täcka ca 50% av de ökade kostnaderna som varje dag är 500 kr mer än normalt.  
  



 
5 

 

 
Glöm inte att avboka din ridlektion om du skulle få förhinder att närvara. Detta ska ske senast 
kl. 14.00 på vardagarna och kl. 8.00 på lördagarna, för att du ska få rida igen den missade 
gången! Att vi får avbokningen i tid är viktigt för oss då vi värnar om våra hästar och vill att de 
ska arbeta så jämnt som möjligt, vilket ger glada och friska hästar! Meddela oss även om det 
blir en sen avbokning. Då har vi en chans att justera hästarnas arbetes pass. Vi tar igenridning i 
mån av plats. Boka gärna så snart som möjligt då det är svårt i slutet av terminen.   
 
I stallet har våra senast inköpta hästar Sally, Burberry och Ella funnit sig väl tillrätta. Det är 
pigga damer alla tre men snälla, välridna och trevliga alla tre. Sally är mest utbildad i dressyr 
men älskar att hoppa. Ella har fin hoppstam men gillar även att jobba i dressyren och Burberry 
är duktig på allt! Glint fortsätter att vara duktig på tävlingsbanorna och är till salu. Fighter är 
fortfarande på prov hos oss. Han utbildas och gillar att bo på Viarp! 
 
Som avslutning vill vi rikta ett varmt och hjärtligt TACK till alla våra aktiva medlemmar för ert 
härliga engagemang under hela 2018. Ni gör en ovärderlig insats och utan er hjälp hade inte 
ridskolan funnits! Det är ni som gör vårt goda rykte och skapar den 
härliga Viarpsandan som genomsyrar hela vår verksamhet, TUSEN 
TACK!  

 
 God Jul och ett Gott Nytt Hästår!    
Hästarna och Susanne  
med personal   
 
 

 

 
 

Kallelse till årsmöte 2019! 
 
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 9 februari kl. 14.00 i Cafeterian. Vid 
föreningens årsmöte delas ett antal priser ut till våra tävlingsryttare, både privat och skolhäst, 
– anmäl dina placeringar till info@vkrk.se senast den 31 december 2018. Läs mer på hemsidan! 
Vi bjuder på fika och ser fram emot ett välbesökt årsmöte! 
 
Ungdomssektionens medlemmar (alla till och med 25 år) kallas till årsmöte lördagen den 26 
januari 2019 kl. 14.00 i Cafeterian.   
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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 21 december! 
 

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 
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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…  

 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Välj att stödja VKRK när du spelar på  

Svenska Spel! 

Du har säkert sett, läst eller hört om Svenska Spels 

satsning SVEA, som delar ut 50 miljoner kronor årligen 

till svensk idrott. Det unika med SVEA är att alla som 

spelar hos Svenska Spel med Spelkortet är med och 

bestämmer till vilka klubbar pengarna ska gå. 

 
 
 
  

mailto:info@vkrk.se
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Januari    Maj  
2-5    Julkurser,     4           Konfirmation, fixardag i Ottarp 
          Klubbtävling   5           Fälttävlanskurs, Prova på ridning  
6        Prova på ridning, hästskötarträff  12         Pay and jump 
7        Vårterminen startar   18         Hästskötarträff  
13      Tävlingsträff   19         Regionaldressyrtävling häst  
20      Prova på ridning   25-26   Dressyrkurs  
26      Årsmöte US Hästskötarträff  26         Prova på ridning 
27      Debutanthopptävling  30         Klubbmästerskap i dressyr          
          
Februari    Juni 
3         Prova på ridning   2          Klubbmästerskap i hoppning 
9         Föreningens årsmöte  6          Working Equitation 
10       Indoor Cross   8          Hästskötarträff  
16-17Dressyrkurs          15       Ridskolan slutar för terminen 
18       Prova på ridning kl. 13.00  17-29 Dagridläger och kvällskurser       
18-24Sportlovsaktiviteter; Kurser,  20        Hästarna släpps på välförtjänt och                   
            spökafton, hästskötarträff               efterlängtat sommarbete 
24       Blåbärshoppning                
                 
Mars 
3         Klubbtävling i dressyr och körning 
10       Prova på ridning 
16       Hästskötarträff 
17       Lokal/Regional dressyrtävling ponny 
24       Lokal ponny hopptävling 
30       Fixardag. Vi hjälps åt att göra  
            fint på anläggningen 
31       Klubbtävling i hoppning  
 
 
April 
6-7     Hoppkurs 
7         Prova på ridning 
14       Mini genrep 
15       Prova på ridning 
15-22Påsklovsaktiviteter; Kurser,  
            Hyr Häst, hästskötarträff mm 
22       Påskshow       
28       Blåbärshoppning 
 

Preliminär kalender våren 2019 


