Er du junior/ungrytter og skal rustes til at indtage stævnebanerne i 2018? Eller skal
du bare have pudset formen af og inspireres til at blive en endnu dygtigere rytter?

Snegla inviterer til en utrolig lærerig og ikke mindst hyggelig weekend for
junior/ungryttere i Snegla. Kurser henvender sig til ryttere på absolut ALLE niveauer!
Kurset vil blive en blanding af teori og praktisk undervisning.
Det vil blive i weekenden d. 17-18 marts, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Tilmelding starter 1. februar på sporti og tilmeldingen er først til mølle.
Pris snegla medlemmer:
Pris ikke snegla medlemmer:

750 kr.
850 kr.

Kurset starter lørdag morgen og slutter søndag eftermiddag. Der vil
være mulighed for at overnatte i rytterstuen efter aftensmad og
teori lørdag aften.
Kurset er inklusivt:
2*30 min. Undervisning med Frederikke Stougård.
2* teori lørdag og teori søndag
Aftensmad, morgenmad og middagsmad

Spændende
foredrag både
lørdag og
søndag!

Husk: Noget at sove på og i, madpakke lørdag til frokost, evt. lidt
snoller til om aftenen og selvfølgelig, godt humør!
Vi ses til en smadder hyggelig weekend, der bare kommer til at gå med det vi kan li’
bedst, nemlig hest, hest, hest, hest, hest.. og lidt pizza, snoller og en MASSE hygge!

Foreløbigt program lørdag d. 17
Formiddag:
Enkel undervisning af 30 min ved Frederikke hvor der er fokus på gangarter og klargøring hvis man
ønsker at prøve at ride stævneprogram dagen efter på banen.
Frokost:
Lang frokostpause (egen madpakke) hvor Rasmus Bergsten kommer og giver foredrag om
vigtigheden om korrekt skoning og muligheder inden for skoning med fokus på
konkurrenceskoninger.
Eftermiddag:
Enkel undervisning af 30 min ved Frederikke hvor der er fokus på gangarter og klargøring hvis man
ønsker at prøve at ride stævneprogram dagen efter på banen.
Aften:
Aftensmad (Pizza) og hygge i rytterstuen
Efter aftensmad:
Foredrag med Sarah Bunzel med fokus på stævneridning, regler, egne erfaringer osv.
Evt. Foredrag med Frederikke Stougård med Fokus på gædingakeppni, regler osv.
Overnatning i rytterstuen

Foreløbigt program søndag d. 18/3
Morgenmad i rytterstuen
Formiddag:
Undervisning af 30 min. Af Frederikke på ovalbanen hvis vejret tillader det. Her rides individuelt
med fokus på stævneprogrammer. Alle er med på banen og lærer hvordan der bedømmes.
Frokost:
Lang frokostpause hvor der evt. kommer en dyrlæge og fortæller om hestens anatomi og
muskelopbygning med fokus på stævneridning.
Eller
Frederikke fortæller om Gædingakeppni søndag i stedet for lørdag aften.
Eftermiddag:
Undervisning af 30 min. Af Frederikke på ovalbanen hvis vejret tillader det. Her rides individuelt
med fokus på stævneprogrammer. Alle er med på banen og lærer hvordan der bedømmes.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

