Stelle, kjøre og ri travet for alle
KURS FOR ALLE HØSTEN 2017

Et trygt og godt miljø
Kombinert med fart og spenning for store og små
PONNIER OG INSTRUKTØRER ØNSKER ALLE
HJERTELIG
VELKOMMEN TIL TRAVSKOLEN

Velkommen til Travskolen
Her har vi alle størrelser innenfor ponni, fra bitteliten til
den litt større fjordingen.
Det å holde på med hest er ikke bare ridning og kjøring.
Det handler også om håndtering som børsting og
påseling, samt hestekunnskap, møkking og fôring. Du
skal lukte litt hest etter en dag i stallen hos oss.
Vi satser på små grupper slik at alle får den opplæring
de trenger for å trygt hanskes med ponni.
Alle våre kurs går over 17 ganger, vi følger skoleruta.

KNØTTEKURS
For barn fra 3 – 7 år, i følge med foresatt.
Disse kursene varer 60 minutter. Hovedfokus er at barna skal
føle seg trygge og kose seg sammen med våre ponnier.
De får både kjøre og ri.

BRONSE, SØLV og GULL
Hovedkursene våre jobber mot ett mål;
PONNITRAVLISENSEN.
Her går man våre tre steg.
Bronse: Bli kjent med, håndtering og kjøring av ponni.
Sølv: Korrekt påseling av ponni.
Gull: Volting og trening av travponnien.
Etter endt og bestått gullkurs kan man komme på en
fellestrening for å ta ponnitravlisensen.
Alder 7 – 21 år.

RIDNING
Her rir vi enkel dressur og sprang, turriding for balansen og
om ønskelig kan det jobbes mot montèlisensen.
Ridningen er delt inn i to grupper:
Ridning nybegynner: For alle som er ferske innen ridningen.
Ridning viderekommen: For de som har montèlisensen eller
som behersker påsaling og alle gangarter.

VOKSEN
Et kurs for dere voksne som gjerne vil ta opp igjen
hestehåndteringen. Her skal det børstes, seles på og kjøres.
Kurset er perfekt om du ønsker å bidra mer i stallen med dine
barn. Kurset går over 8 ganger.
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Finn oss på Facebook:
Travskolen Sørlandets Travpark
FOR PÅMELDING OG SPØRSMÅL
Linn.svendsen@rikstoto.no
Tlf: 922 46 209
Richard.ekhaugen@risktoto.no
Tlf: 996 93 624

