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JULKURSER 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DRESSYRKURS  

En intensiv dressyrkurs i mindre grupp där fokus ligger på både sits och inverkan. Ridning 

av samma häst tre dagar i rad för att få en bra känsla i ridningen och öka samspelet 

med hästen.  

För dig som vill träna mer går det att boka sig på två pass/dag till dubbel kostnad (detta 

måste anges direkt vid anmälan och man rider då i grupp 1 och 3).  

Gruppfördelning anges på hemsidan senast en vecka innan kursstart.  

Datum: 27 - 29 december 

Tid: 27 december 17:00, 18:00, 19:00 

 28 - 29 december 8:30, 9:30, 10:30 

Hästarna ska vara klara utsatt tid 

Nivå: U4/S3-S5 (endast stor häst)  

Platser: 3 grupper med 7 elever i varje 

Pris: 1400 kr 

 

 
 HOPPKURS 

Utvecklande markarbetesövningar blandas med hoppövningar som tillsammans gör dig 

till en bättre hoppryttare! Ridning av samma häst tre dagar i rad för att få en bra känsla i 

ridningen och öka samspelet med hästen. 

Gruppfördelning anges på hemsidan senast en vecka innan kursstart 

Datum: 2 - 4 januari 

Tid: 2 - 3 januari 16:30, 17:45 

 4 januari 8:30, 9:45 

Hästarna ska vara klara utsatt tid 

Nivå: U4/S4-S5 (enbart stor häst) 

Platser: 2 grupper med 8 elever i varje 

Pris: 1400 kr 

 

 
 

 

 

 

ALLMÄN INFO OM KURSERNA 

Anmälan görs till ridskolans kontor eller via kundinloggningen på vår hemsida. 

Anmälan är öppen från och med onsdag 6/11 från klockan 6:00 på 

kundinloggningen och 11:00 på telefontiden. 

Anmälan är bindande.  
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NYÅRSRIDNING 

Kursen för dig med liten ridvana. Vi tränar grunderna i ryttarens sits och kontroll på 

hästen. För att passa på kursen behöver man kunna rida i skritt och trav och ha testat 

galopp. Man behöver kunna göra iordning hästen inför ridning i stallet.  

Datum: 2 - 3 januari  

Tid: 19 - 20 

Hästarna ska vara klara utsatt tid 

Nivå: S1-S3  

Platser: 8 platser  

Pris: 800 kr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEMAKURS – HINDER I FÖLJD 

Endagarskurs i hoppning. En perfekt kurs 

för dig som gillar att hoppa men inte har 

OS som mål.  

Datum: 30 december 

Tid: 17-18:15 

 Hästarna ska vara klara 

utsatt tid 

Nivå: S2-S5 

Platser: 10 platser 

Pris: 425 kr  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEMAKURS – WORKING EQUITATION 

Testa moment från ridsportgrenen Working Equitation. Enkelslalom, dubbelslalom, flytta 

burkar, öppna grindar från hästryggen och rida med lans är några exempel på moment 

man får prova på. För att klara övningarna krävs det både kontroll och precision.   

Datum: 4 januari 

Tid: 11:00-12:00 

 Hästarna ska vara klara utsatt tid 

Nivå: U4/S2-S5 

Platser: 8 platser 

Pris: 400 kr  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FAMILJERIDNING 

På ridskolan har vi många familjer där 

både barn och vuxna rider, här har ni 

chansen att rida ihop. En mysig aktivitet 

för hela familjens ryttare.  

Datum: 30 december 

Tid: 18:30-19:30 

 Hästarna ska vara klara 

utsatt tid 

Nivå: J1-J4/S1-S5 

Platser: 11 platser 

Pris: 360 kr  
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NYBÖRJARLÄGER  

En tvådagarskurs där det finns tid för att både rida och mysa med hästarna i stallet. Ridning 

med ledare i skritt och trav. Fokus på balansträning och att lära sig styra och kontrollera 

hästen själv.  

Meddela vid anmälan om ni behöver hjälp att leda hästen. Föräldrar ska finnas med i 

stallet/på läktaren under hela kursen. 

Datum: 29 - 30 december 

Tid: 29 december 11:30-13:15 

30 december 16:30-18:15 

 Samling i stallet vid utsatt tid 

Nivå: Ridlekis, N1 

Platser: 11 

Pris: 550 kr 

 
 

ÄVENTYRSLÄGER  

En tvådagarskurs där det finns tid för att både rida och mysa med hästarna i stallet. Vi kommer 

rida olika kluriga banor som sätter ryttarens balans och förmåga att kontrollera hästen på 

prov.   

Alla elever ska ha en ledare tillgänglig. Meddela vid anmälan om ni behöver hjälp att leda 

hästen. Föräldrar ska finnas med i stallet/på läktaren under hela kursen. 

Datum: 27 - 28 december 

Tid: 27 december 17-18:45 

28 december 11:30-13:15 

 Samling i stallet vid utsatt tid 

Nivå: N1-N3  

Platser: 11 

Pris: 550 kr 

 

 

TRÄNINGSLÄGER MED HOPPINRIKTNING  

En intensiv kurs på tre dagar! Utvecklande dressyr- och markarbetesövningar blandas med 

hoppövningar som tillsammans gör dig till en bättre hoppryttare!  

Datum: 27 - 29 december 

Tid: 27 december 13 - 16 

 28 - 29 december 8 – 11 

Samling i stallet vid utsatt tid. 

Nivå: J3/U3 – J4/U4 (ryttare som rider ponny) 

Platser: 2 grupper med 9 elever i varje 

Pris: 1250 kr 
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GALOPPLÄGER  

Förbättra dina galoppkunskaper. På lägret 

slipar vi på de detaljer som gör att man blir 

bättre på galopp. Sits, balans, förberedelse, 

galoppfattning och galopp. Perfekt både 

för dig som tycker galopp är roligt och 

spännande och för dig som vill bli bättre på 

det.   

Datum: 2 – 3 januari 

Tid: 15:30-18:30  

Samling i stallet vid utsatt tid 

Nivå: N3 – J3 

Platser: 2 grupper med 10 elever i varje  

Pris: 600 kr 

 

 

HOPPTRÄNING   

På träningen slipar vi på de detaljer som 

gör att man blir en bättre hoppryttare. 

Fokus på sits, tempo och vägar.  

Datum: 4 januari 

Tid: 9:30 - 12:30 

Samling i stallet vid utsatt tid 

Nivå: J1-J3 

Platser: 2 grupper med 8 elever i varje  

Pris: 350 kr  

 

 

TRIMKURS  

Denna kurs vänder sig till ungdomar som klarar att rida lite yngre och känsligare ponnyer. En 

blandning av dressyr, hoppning och markarbete. Rådgör gärna med din ridlärare innan du 

anmäler dig till kursen.  

Datum: 2 - 4 januari 

Tid: 2 - 3 januari 13:00-14:30 

4 januari 8 - 9:30 

 Samling i stallet vid utsatt tid 

Nivå: J4/U4 (endast ponny) 

Platser: 6 platser 

Pris: 1400 kr  

 
 


