JULKURSER
2018
Välkommen att anmäla dig på någon av våra julkurser!
Vi har kurser på passer alla nivåer på ryttare och häst.
Vi delar in I grupper efter rutin

•
•
•
•
•
•
•

Anmälan är bindande.
Vid uppvisande av läkar–eller veterinärintyg betalas halva avgiften åter
I alla kurser ingår häst– och stallskötsel
Mat och fika ingår ej om inget annat anges
Kursavgiften faktureras I förskott
För att delta behöver du vara medlem I Hark
Anmälan sker till info@hallstaridklubb.se eller på plats I stallet

SÖNDAG 23
HYRA HÄST med Moa NIlsson
Boka favorithästen för en dag. Det ingår 2 pass ridning och en massa pyssel
och gos med hästarna. För att delta behöver du rida I en ridgrupp där alla
galopperar samtidigt.
Kl 08.00-16.00. Pris: 250:MÅNDAG 24
STALLET ÄR STÄNGT
TISDAG 25
MINI HYRA HÄST med Sofia Berg
Boka favorithästen för en dag. Det ingår 2 pass ridning och en massa pyssel
och gos med hästarna. För att delta här behöver du ha med dig någon som
kan hjälpa dig med hästen bade I stallet och I ridhuset.
Kl 09.00-16.00. Pris: 250:ONSDAG 26
NYBÖRJARKURS FÖR BARN, med Isabel Dahlström.
Vill du prova på att rida, och lära dig lite mer om hästar? Då är det här ett
perfekt första steg! Ta gärna med någon som kan hjälpa dig att leda hasten I
ridhuset. I kursen ingår ett pass ridning samt teori. Vi kör 3 likadana kurser—
boka vilken vid anmälan.
1) Kl 08.30-10.30 2) 10.30-12.30 3) 14.00-16.00, Pris: 200:-

TORSDAG 27 + FREDAG 28
HOPPKURS med Malin Ronell
Vi jobbar med bade hoppning och markarbete. För att delta behöver du kunna galoppera. I kursen ingår 4 pass ridning och 1 pass teori.
Kl 08.00-16.00 Pris: Jr 930:-, Jr p 850:-, Sr 1050:-, Sr p 970:TORSDAG 27 + FREDAG 28
NYBÖRJARKURS FÖR VUXNA med Hanna Johansson
Vill du prova på att rida, och lära dig lite mer om hästar? Då är det här ett
perfekt första steg! I kursen ingår 2 pass ridning och 2 pass teori.
Kl 17.00-20.00 Pris: Jr 410:-, Sr 450:LÖRDAG 29 + SÖNDAG 30
ALLT-I-ETT-KURS med Linda Andersson
En kurs som innehåller lite av allt—dressyr, markarbete, hoppning! I kursen
ingår 4 pass ridning och 1pass teori.
Kl 08.00-16.00 Pris: Jr 800:-, Jr p 720:-, Sr 900:-, Sr p 820:MÅNDAG 31
ISLANDSHÄSTKURS med Linda Andersson
Boka någon av våra hästar, eller ta med din egen. I kursen ingår 2 ridpass
och 1 teoripass. Ridning sker I grupp om 2.
Kl 08.00-16.00 Pris: Jr 680:-, Jr p 650:-, Sr 760:-, Sr p 730:-

MÅNDAG 31
LÅNGRITT med Moa Nilsson
En tur på ca 2 timmar där vi rider I alla gångerter. Du behöver alltså rida I
en grupp där alla galopperar för att kunna delta. När vi kommer tillbaka till
stallet dricker vi varm choklad och äter pepparkakor.
KL 09.00-12.30 Pris: Jr 230:- Sr 260:TISDAG 1
BARNKURS MED HÄSTKALAS med Sofia Berg
Den här dagen fyller alla hästar år, och det firar vi med ett häst-kalas. Alla
barn får vara med, oavsett nivå. Behöver du ledare så tar du med en sådan
själv. I kursen ingår ett ridpass och tillbehör till häst-tårta.
KL 10.00-14.00 Pris 200:TISDAG 1
DRESSYRSPECIAL med Linda Andersson
Starta det nya året med ett dressyrpass I mindre grupp. För att delta behöver
ha galopperat. Vi delar som vanligt in I grupper efter rutin, och ni kommer
bara till er ridning.
KL 16.00-20.00 Pris: Jr 260:-, Jr p 240:-, Sr 305:-, Sr p 285:-

VÄLKOMNA!

