
HÄSTKUNSKAP HT 2019 
JUNIORER  

N1-N3 och J1-J3 
 

Datum     Ämne  
Måndag 

7/10 

 

 

 

 

 

TEMA- HÄSTENS BETEENDE  

Hästen är i grunden ett flykt- och flockdjur och det måste vi alltid ha med i 

beräkningen när vi rider på och tar hand om den. Under detta 

hästkunskapstillfälle kommer du att få lära dig mer om hästens naturliga 

beteende, instinkter och sinnen. Ju mer du lär dig om detta, desto lättare 

och säkrare blir det för dig att ta hand om och rida på olika typer av hästar. 

För att demonstrera hästens beteende släpper vi några av ridskolans 

ponnyer lösa i ridhuset.  

 
Tid: 17-18 

Målgrupp: Nybörjare 1 – Junior 3 

Plats: Manege A 
 

Torsdag  

19/9 

och  

3/10 

TEMA – HÄSTHANTERING” Bäst på häst”, Nybörjargrupper 

Under dessa tillfällen får du tillsammans med en ridlärare träna dig på att 

borsta/kratsa hovarna (första tillfället) och sadla/tränsa (andra tillfället). 

Perfekt för dig som känner dig osäker på hanteringen inför och efter 

lektionen. Det går bra att anmäla sig till ett eller båda tillfällena.  

 

Tid: 17:30-18:30 

Målgrupp: Nybörjare 1 – Nybörjare 3 

Plats: Ridskolestallet 

Tisdag 

8/10 

TEMA – HÄSTHANTERING, Juniorgrupper  

För att bli en bra hästmänniska räcker det inte att bli skicklig på att rida, man 

måste även ha kunskap om hästen och träna på att hantera hästen från 

marken både i stallet och i andra miljöer. Vid detta tillfälle får ni praktisk öva 

på moment och situationer som gör er säkrare i hanteringen av hästen i 

stallet och från marken i ridhuset. Passet kommer även innefatta moment 

där ni på olika sätt ökar er kunskap om hästen och dess behov.  

 

Tid: 17-18 (J1-J2), 18-19 (J3) 

Målgrupp: J1-J3 

Plats: Ridskolestallet och Manege A 

Dessa tillfällen ersätter den ordinarie ridlektionen 
Måndag 7/10 

Tisdag 8/10 

Onsdag 16/10 

Torsdag 17/10 

Fredag 25/10 

Lördag 26/10 

 

ANMÄLAN till Hästkunskapen görs på listan på anslagstavlan i stallet.  

 

Välkomna! 
 



HÄSTKUNSKAP VT 2019 

SENIORER OCH UNGDOMMAR 

Målgrupp: Alla elever i grupp S1-S5 och U3-J4/U4 

ANMÄLAN till Hästkunskapen görs på listan på anslagstavlan i stallet 

Välkomna! 

Datum Ämne 
Tisdag  

8/10 

 

 

HÄSTENS BETEENDE  
Vi iakttar, diskuterar och analyserar hästarnas naturliga beteende genom att 

studera en grupp lösa hästar. Detta kopplas till vår hantering av hästen både från 

marken och från ryggen. Vi visar och förklarar. Med andra ord; öka din förståelse för 

hästen i olika situationer! 

 

Tid: 19:30-20:30 

Plats: Manege A 

 

 
 

Onsdag  

16/10 

 

 

DRESSYRCLINIC MED STEFAN JANSSON  

Stefan Jansson driver Marcusa gård. Stefan är ridlärare, B-tränare i dressyr och 

hästutbildare. Han har utbildat och tävlat ett flertal hästar upp till Grand Prix dressyr. 

Stefan är välkänd både som tränare och på tävlingsbanorna. Under clinicen delar 

han med sig av sina bästa dressyrtips.  

 

                      
 

Tid: 18.00-19.30 

Plats: Manege A  
 

Dessa tillfällen ersätter den ordinarie ridlektionen 
Måndag 7/10 

Tisdag 8/10 

Onsdag 16/10 

Torsdag 17/10 

Fredag 25/10 

Lördag 26/10 


