Hestecenterets mål
Via undervisningen lærer eleven følgende
•

at læse hestens signaler

•

at styre hesten med blød og rolig hånd

•

at håndtere hesten korrekt fra jorden

•

at strigle hesten korrekt

•

at samarbejde med hesten

•

at lære grunddressuren

•

at lære springteknik

•

at lære at ride i naturen og i trafikken

•

at blive stævneklar

VALBJERGGAARD
SPORTSRIDEKLUB
2019

Velkommen til Valbjerggaard og VASK

Rideskole Undervisning

Hermed lidt info om hvad Valbjerggaard Sportsrideklub (VASK) og Valbjerggaard

Der udbydes både ene undervisning og undervisning på hold.

Hestecenter kan tilbyde dig som elev.
Heste og ponyer er nøje udvalgt efter temperament og ridelighed. Vi ønsker, at
vores elever skal lære at ride på heste, der vil arbejde og som kan lære sine ryttere

Eneundervisning aftales individuelt og fra gang til gang med underviserne. Der er plads til ryttere på alle niveauer på rideholdene.

ridekunsten.
Undervisningen foregår på rolig basis, hvor alle - også hestene - skal have det sjovt
og godt.

Der er følgende ridehold at vælge mellem i 2018:

Undervisningen er meget varieret og kan være alt fra staldteori, rideteori, gymna-

UGEDAG

TIDSPUNKT

UNDERVISN.

HOLD

stik på hesteryg, spring, dressur, ture og lege på hesteryg.

Mandag

16:30 - 17:30

Dressur

Let øvet

17:30 - 18:30

Dressur

Let øvet/øvet

16:30 - 17:30

Dressur

Gode begyndere

17.30-18.00

Dressur

Mini ryttere

17.00-18.00

Dressur

Voksen hold

17:30 - 18:30

Dressur

Dressur hold

16.00-17.00

Dressur

Begyndere

17.00-18.00

Dressur/Spring

Let øvet/øvet

18.00-19.00

Spring

Øvet

VASK - Klubben hvor alle har en plads
Vi holder til på Valbjerggaard hestecenter. Her skaber Valbjerggaard Hestecenter
og VASK i fællesskab rammerne for en rummelig undervisning, hvor der er plads til

Tirsdag

Onsdag

ryttere i alle aldre og på alle niveauer. Hestecentret har et antal opstaldningsplad-

ser til privatryttere og et antal rideskoleheste, som giver muligheder for både den
øvede og målrettede rytter, men også for den uøvede som vil prøve det sporten.
Hestecentret står for undervisning, opstaldning samt ridelejre og VASK står for

Torsdag

medlemskab af Dansk Rideforbund (DRF), ridestævner, forskellige sociale arrangementer, kiosken (Biksen) samt udlejning af skabe i ”Dåsen”

Få en snak med ridecentret om, hvor du eller dit barn passer bedst
Sikkerhed og tryghed

ind og dermed får mest ud af undervisningen, både socialt og fagligt.

Sikkerheden på stedet er altid i centrum.
Hestecentret har klare regler for anvendelse af

Vi afholder ridelejre i uge 7, 27, 28 og 42.

sikkerhedsbeklædning, som ridehjelm,

VASK: CVR-nr: 37118273

ridevest og fodtøj. Læs mere i sikkerhedsfolderen

Rideskolen: CVR-nr: 39587483
hjemmeside: www.valbjerggaard.com

Valbjerggaard Hestecenter

Rideklubbens formål

Priser 2018

Udover at støtte op om hestecentrets undervisning og rammerne for undervisningen, arrangerer klubben en række stævner og sociale arrangementer for ydermere

Rideskolen

at styrke elevernes sammenhold og erfaring med stævner. Klubben arbejder sam-

Line Olesen, mobil: 71788209

men med ridecentret for, at stedets bane- og rytterfaciliteter løbende forbedres og

valbjerggardhestecenter@hotmail.com

udvikles.

Tlf. tid hverdage 10-12 & 19-20

Rideklubbens medlemskab af Dansk Rideforbund (DRF), giver klubbens medlemmer
mulighed for at stille op til stævner i andre klubber. Medlemskabet af DRF er også

RIDEUNDERVISNING

PRIS PR MDR

med til at sikre, at hestecentrets sikkerhedsstandard er høj.

1 times hold

300,-

½ times hold

275,-

VASK kontingent

Springhold

350,-

Kontingentet til VASK er for kalenderåret 2018, fastsat til kr. 325. Pengene går ikke

Ene undervisning (inkl. Leje af hest) pr gang

175,-

kun til klubben, men godt halvdelen går til kontingentet til DRF og Diskrikt 5.

Ene undervisning (på egen hest) pr. gang
PARTER PÅ RIDESKOLEHESTE

75,PRIS PR MDR

Part 2x ugentligt

300,-

Part 3x ugentligt

500,-

Part 5x ugentligt

1.000,-

Kontingent indbetales på klubbens bankonto i
Nykredit bank: 5479-0003476585 eller MobilePay 15577
Husk at skrive følgende meddelelse: ”[medlemsnavn]18”

PRIS PR MDR

Kontakt

Hest med fuldpension

1.800,-

Formand

Pony med fuldpension

1.500,-

Nina Hedegaard, mobil: 28154890 , ninasortespanskeheste@gmail.com

OPSTALDNING

Boksleje

900,-

Næstformand

ANDET

PRIS

Mette Thomsen, mobil: 21194291, esmaraldax@gmail.com

Baneleje pr. måned

150,-

Kasserer

Baneleje pr. gang

30,-

Pernille Skov Sørensen, mobil: 61776210, pernille@skov-soerensen.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Britt Steffensen og Anna Hvid. Suppleant Britt Simonsen

WWW.VALBJERGGAARD.COM

PLAN OVER VALBJERGGAARD HESTECENTER
Fold 4

Fold 3

Fold 2
Fold 1

Løsdriftsfold

Rytterstue

Hundegård

Ridehus

Springbane
Kiosk

Valbjerggaard

Mødding
Hundegård

4863 Eskilstrup
Parkering

Parkering

Dressurbane

Ponystald
Privat have

Privat

Parkering
WC

2016 © VASK

Alleen 9
Gundslevmagle

Hestestald

Hundegård

Hestecenter

