Körläger i Villvattnet
Villvattnets körsällskap anordnar körläger med
Cissi Qvarnström och Rolf Hedquist
den 14-16 juni 2013.
Cissi Qvarnström har tävlat i körlandslaget i 15 år. Hon har kört alla de sex VM som
arrangerats för enbetskörning och vunnit totalt tre VM-guld i lag, ett VM-silver i lag
samt två individuella VM-silver. Hon är nordisk mästare både individuellt och i lag
samt sexfaldig svensk mästare. Cissi tränar hästar runt om i Europa och är bland
annat tränare för Norska körlandslaget.
Rolf Hedquist har tävlat i ridning och körning sedan 1965. Han har deltagit i fyra SM
med bästa placering guld i dressyr och brons totalt, samt varit distriktsmästare och
Norrlandsmästare i körning. Rolf kör enbet, tandem, par, randem samt fyrspann och
har tävlat i enbet, par, tandem och fyrspann. Rolf är grundutbildad vid Armens ridoch körskola Strömsholm och är akademisk svensk mästare i hoppning.

Vi håller till på Storåkerns hästarena och där finns möjlighet till träning av körningens
samtliga moment – dressyr, precision och hinderkörning.
Du kör alt. tömkör 30 minuter/pass, och väljer naturligtvis själv hur många pass du vill köra.
För dem som önskar ridträning kommer separat inbjudan.
Såväl nybörjare som etablerade tävlingsekipage är välkomna!
Fredag 14 juni eftermiddag, Lördag 15 juni hela dagen, Söndag 16 juni hela dagen. På fredag
och lördag kväll teori med Cissi, med möjlighet att ställa frågor om det mesta som rör
körning.
Kostnaden är 350 kr/pass (400 kr för medlemmar i andra klubbar än VKS). Till detta
tillkommer ett anläggningskort (100 kr för VKS medlemmar, 300 kr för medlemmar i övriga
klubbar). Kusk som tävlar för VKS är befriade från kostnad för anläggningskort.

Anläggningskortet är giltigt i ett år och ger fri tillgång till träning på Storåkerns hästarena,
samt fri uppstallning i tältstallet i samband med träning.
Medlemmar i VKS har företräde till lägret.
Boende finns i form av privata stugor eller sovsal i byns skola. Även uppställningsplats för
buss och husvagn finns. Boka hos Maj Britt Widmark 070-280 23 61
Anmälan görs till: vkslager@hotmail.se
Ange namn och telefonnummer, hästens namn, hur många pass du vill köra och för vem
Betalning görs till:
VKS, bankgiro nr 5609-6290
Sista anmälningsdag är 14 maj 2013. Anmälan är bindande och betalning ska ha
inkommit senast 19 maj 2013.

Varmt välkomna!

