Kære alle
Vinterferien på HIRK starter den 20/2, og slutter den 26/2, begge dage er inklusive.
Vi havde stor succes med juleridningen og flere har efterspurgt dette på ny.
Vi har der derfor nu et par nye tilbud klar til Jer. Vi tilbyder disse intensive ridedage onsdag, torsdag og fredag i
uge 8 og der vil være plads til både børn og voksne, med og uden egen hest.
Der vil igen være lidt at vælge imellem og begrænsede antal pladser, ligesom der ikke vil være frit valg imellem
alle hestene.
Det vi udbyder er en blanding af eneundervisning i dressur og spring undervisning på små hold, hvor det vil
være vores staldmester Dan Kristensen der står for det. Dan underviser både i spring og dressur ved siden af
sit job på HIRK. Desuden vil der være tilbud om at komme og prøve kræfter med PG.
Alle dage er det som udgangspunkt uden hjælp i stalden, så man skal gerne selv kunne sadle op og af.
Prisen vil være 150 kr. pr dag pr. aktivitet man deltager i. Kommer du med egen hest koster det 100 kr. pr. dag.
Der vil være følgende dage at vælge imellem:
Onsdag 22/2 Spring kl.: 9-14 (12 x pladser) (max 8 rideskole og 4 private) (fordelt på 3 hold med både ponyer
og store heste)
Alle hjælper med opsætning af bane så her møder alle samtidigt og banen tages ned igen, når alle er færdige.
Dan underviser.
Vi starter ud med en fælles teori undervisning denne gang fra kl. 9-10.
Torsdag 23/2 Dressur eneundervisning kl. Ca. 10.00-15.00 (10 pladser) 5 hos Mie og 5 hos Dan.
(Der sadles selv op og du varmer selv op og skridter af denne dag. Det vil være en blanding af heste og ponyer)
Fredag 24/2 PG kl. 9.30-12.30: (12 pladser) dvs 2. hold af 6 på hvert, hvor det første hold rider 10-11 og næste
11-12). Det er Mie der underviser her.
Fredag 24/2 Dressur eneundervisning kl. 12.30-14:30: (8 pladser) 4 hos Mie og 4 hos Dan.
(Der sadles selv op og du varmer selv op og skridter af denne dag. KUN de store heste vil være ledig her)
Ønsker du en af pladserne skal du book dette via Klub-modul. Når du er logget ind skal du gå ind under Menu > Shop og købe din aktivitet her.
Det er ikke muligt at angive hesteønsker i klubmodul, men i kan sende en besked til:
medlemsansvarlig@hirk.dk
Når vi har et overblik over alle tilmeldinger, vil I modtage et endeligt program med mødetider.

Rytterstuen er åben alle dage så husk en madpakke

Hilsen fra Mie og Dan

