Ahoj Appíci.
Protože Bětka Kroumanová i Blanka Slavíková, se kterými jsme plánovali kurz před
letošní Appaloosa Show, budou v tom termínu obě v zahraničí, připravili jsme pro Vás
náhradní program:
Dne 28.6.2018 proběhnou na Galloway farmě v Roupově dva kurzy a to s trenérkou
Veronikou Cejpovou a s německou all around trenérkou Marinou Schwank.
Oba kurzy jsou určeny pouze pro členy Appaloosa Horse Clubu.
Cena pro účastníka (kombinace jezdec a kůň) je 400 Kč.
Cena pro diváka je 50 Kč.
Začínáme v 8 hodin.
Na programu bude nejen příprava na nadcházející závody a to ze země i ze sedla.
Obě trenérky se Vám budou individuálně věnovat dle Vašeho přání a potřeb. Kurzy
jsou určeny pro koně všeho věku.
Kapacita kurzů je 20 koní, kteří budou rozděleni mezi obě trenérky. Do přihlašovacího
emailu uveďte, kterou trenérku upřednostňujete. V případě naplnění kurzu u jedné z
nich budete přiřazeni ke druhé.
Všechny členy Appa clubu, kteří svou účast již nahlásili na kurz s Betkou a Blankou,
prosíme o opakované nahlášení své účasti na kurz dle svého výběru.
Pro
přihlášení
kontaktujte
Evu
Randusovou
mailu: e.randusova@seznam.cz, popř. tel: 724 530 624.
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Ustájení koní je možné od středy. Cena za ustájení pouze na čtvrtek je 500 Kč.
Startující na Appa Show mají v základní ceně ustájení 1800 Kč zahrnuto ustájení od
čtvrtka do neděle. Pokud přijedete dříve nebo zůstáváte déle, platí za každý další den
300 Kč. Takový den je třeba označit v přihlášce.
Pokud nestartujete na Appa Show a přijedete pouze na kurz, každý den nad rámec
čtvrtku je za 300 Kč.
Rezervace boxu je možná písemně na: pension@galloway-farma.cz
Stravování je zajištěno v restauraci Galloway farmy.
Veroniku Cejpovou jistě nemusíme představovat...je to stálice mezi našimi
špičkovými jezdci a trenéry.
Marina Schwank (https://www.schwank-showhorses.com) je trenérka a chovatelka koní.
Jezdí od svých 9 let. Její největší potěšení je práce s mladými koňmi, stejně jako s
teenagery a amatéry. Marina pravidelně navštěvuje kliniky slavných trenérů, jako je
Michael Colvon z USA, Jadasa Jablonowski, Stefania Ugolini z Itálie nebo Fam.
Jagfeld QH.

Zde výčet jejích úspěchů:
2017
• Německý mistr EWU Junior Western Riding
• Bronzová medaile EWU Senior Western Riding
• Champion DQHA South Futurity Western Riding Maturity
2016
• Evropská šampionka AQHA Junior Trail
• Mistryně Německa EWU Junior Trail
• Vícemistr EMU Junior Western Riding
• Vícemistr EMU Junior Trail
• Bavorský šampion EWU Senior Pleasure

