
 

 

Välkommen till Viarps Kör- och Ridklubb 
Viarps Kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen stadigt 

utvecklats och har idag 690 medlemmar. Viarp har en professionell hästhållning med välmeriterad personal och 

bedriver häst- och ridutbildning av hög kvalitet för alla åldrar och kunskapsnivåer. 

Föreningen har cirka 30 hästar fördelade på storhästar och ponnyer i olika storlek och drygt 430 elever som 

rider lektion varje vecka. Därutöver anordnas specialkurser inom dressyr, hoppning, körning, voltige, 

lägerverksamhet och vid förfrågan skräddarsydda kurser. 

Förutom ridskolan har föreningen drygt 100 privatryttare och en aktiv tävlingsverksamhet med ett flertal 

tävlingar från klubbtävlingar upp till regional nivå i både hoppning och dressyr för ponny och häst. 

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. 

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. 

Viarps vision är att vara en ridklubb som får människor att växa med hästen i fokus. En 

mötesplats i lantlig miljö som ger glädje och gemenskap åt alla. 

 

 

Vi är en ideell förening och det betyder att alla 

medel som ridklubben tjänar återinvesteras i 

verksamheten. Det betyder också att ridklubben 

blir så bra som vi själva gör den. Alla kan inte göra 

allt men alla kan göra någonting. Vi tillsammans är 

ridklubben. 

Vi bedriver en ridskoleverksamhet med utbildade 

ridlärare och med lämpliga hästar. 

Vi har ett brett utbud av aktiviteter för att alla 

medlemmar ska hitta något värdefullt (se 

http://vkrk.se/  

Vi är en grogrund för unga att utvecklas till 

framtidens ledare. 

Vi har en tävlingsverksamhet som medlemmen kan 

utvecklas i. Vi anordnar flera tävlingar varje år som 

medlemmen kan besöka, delta och arbeta i. 

http://vkrk.se/


 

 

Vår ridskola 
Vi har allt från barnridning med elever som är 5-

8 år till specialgrupper med mer anpassad 

träning och tävling som mål. Det finns även 

grupper för vuxna och grupper för den som vill 

hoppa eller rida dressyr. Du kan läsa mer om 

våra olika grupper, inriktning, och tider i 

veckoschema. 

Våra närmare 30 hästar är fördelade på ponnyer 

i olika storlekar och stora hästar. Ridlärarna är 

kunniga, engagerade och mycket uppskattade 

av våra elever och föräldrar. Ridskolan har 

Svenska Ridsportförbundets Kvalitetsmärkning 

på utbildad personal. 

Stallet på Viarp - en jordnära 

ledarskola 
Under många år har vi arbetat framgångsrikt 

med Viarps Jordnära Ledarskola och den har 

blivit mycket uppskattad av våra medlemmar. 

Första steget i Ledarskolan är ett utökat ansvar 

för de barn som vill bli Hästskötare för någon 

speciell häst som de tar ett större ansvar för. 

Nästa steg i Ledarskolan är att vara Stallvärd. 

Stallvärdarna är ridlärarnas högra hand och 

hjälper även elever och föräldrar, tar hand om 

hästar och fyller en viktig funktion i 

säkerhetsarbetet.  

Det tredje steget i vår Ledarskola är att bli 

Teoriledare. Teoriledarna utbildas även till 

ungdomsledare via Svenska Ridsportförbundets 

ULK-kurser. Dessa ungdomar har under 

terminen teorilektioner för alla elever i 

barngrupper upp till GII-nivå. 

Våra privatryttare 
Föreningen vill premiera medlemmar som tävlar 

på VKRK´s lokala och regionala tävlingar och ger 

därmed alla privatryttare 50% rabatt på 

startavgiften under förutsättning att man 

hjälper till som funktionär i anslutning 

till eller under tävlingen. 

Vid deltagande i SM arrangerade av Svenska 

Ridsportförbundet betalar VKRK startavgifterna 

och sponsrar tävlande med VKRK-hästtäcke. 

Viarp månar om sina privatryttare och 

arrrangerar årligen kurser, läger och träningar 

med specialinriktning. Utöver våra ordinarie 

träningar och kurser för våra meriterade 

instruktörer har vi även vid flera tillfällen under 

året kurser och träningar för inbjudna 

gästtränare. 

 

Vi vill att du engagerar dig i vår 

förening 
För att driva föreningen och delvis anläggningen 

behövs alla medlemmars stöd och engagemang. 

Därför uppmanas alla medlemmar hjälpa till 

minst 4h/termin. Det kan antingen vara som 

funktionär på någon av våra tävlingar eller vid 

någon fixardag. Detta anmäler man sig till 

terminsvis antingen på de "gula lapparna" som 

delas ut i början på terminen eller via 

funktionärsanmälan på hemsidan: 

http://vkrk.se/funktionaersanmaelan.aspx   

Känner man att man vill engagera sig mer eller 

bidra ytterligare finns det alltid möjlighet till 

detta, allt från småfix till uppdrag och 

kommittéarbete. Det är bara att höra av sig till 

föreningen. 

Föreningen har en aktiv tävlingsverksamhet 

både vad det gäller klubbtävlingar för sina 

medlemmar, pay and jump/ride och andra 

tävlingar. Även här behövs hjälp för att kunna 

genomföra dessa, därför är det obligatoriskt för 

deltagande hemmaryttare att hjälpa till 

antingen med förberedelser, under 

tävlingsdagen eller med efterarbete. Mer info 

finns för respektive tävling. 

http://vkrk.se/funktionaersanmaelan.aspx


 

 

Vår ungdomsstyrelse 
Alla medlemmar upp till 25 år ingår i 

Ungdomssektionen som anordnat aktiviteter för 

att skapa gemenskap bland föreningens 

ungdomar. Är du intresserad av att veta mer, 

kontakta på US på 

Försäkring 

Olycksfallsförsäkring för dig som rider: 
Du som medlem i förening ansluten till Svenska 

Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i 

Folksam via ditt medlemskap. 

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du 

råkar ut för en skada när du rider och är 

framtagen i samarbete med Svenska 

Ridsportförbundet. Försäkringen gäller vid 

olycksfallsskada som inträffar under: 

•aktivitet anordnad av Svenska 

Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, 

medlemsförening eller i samverkan med 

medlemsförening. 

•under enskild ridning och träning. 

•under direkt färd till och från verksamhet 

enligt ovan. 

Om träning/tävling anordnas på annan ort än 

hemorten (även utomlands) gäller försäkringen 

också under resor och vistelse i samband med 

sådan resa. 

Försökring för de som utför uppdrag åt 

föreningen 
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. 

Stallets öppettider 
Stallet öppnar vardagar 14.30 och stänger efter 

sista lektionen respektive dag. Under höst, jul, 

sport och påsklov samt vid extra aktiviteter är 

stallet öppet från kl. 08.00. Lördagar öppnar 

stallet kl. 08.00 och stänger 14.00. Söndagar är 

stallet stängt om det inte är andra arrangemang 

som kurser, tävling etc. 

Kontakta oss 
Mailadress ridskolan: info@vkrk.se 

Mailadress styrelsen: styrelsen@vkrk.se 

Telefonnummer 0418-750 36 

Vi har telefontid varje måndag, tisdag och 

torsdag kl. 14.00-15.00 

 

Varmt välkomna till vår förening önskar 

   
Anna Törnebrant Susanne Johannesson 

ordförande  ridskolechef 
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