
HÄSTKUNSKAP VT 2020 
JUNIORER som rider i N1-N3 och J1-J3 
Detta pass ersätter ridningen den 2/3, 3/3, 18/3, 19/3, 3/4, 4/4 

 

ANMÄLAN till Hästkunskapen görs på listan på anslagstavlan i stallet.  

Välkomna! 
 

MINICLINICS   

Datum: Måndagen den 2/3 eller tisdagen den 3/3 (välj det tillfället som passar dig 

bäst). Man kan anmäla sig till alla passen eller välja ut några som man vill gå på efter 

intresse och ridnivå.   

Plats: Manege A 

 

17:00-17:30 Ryttarens sits  

Att ha en korrekt sits är en förutsättning för att vara balanserad och följsam uppe på 

hästen. Med en korrekt sits blir det också enklare att inverka på hästen på ett korrekt 

sätt och dessutom ser det snyggt ut. Under detta pass går vi igenom hur en korrekt sits 

ser ut och ni får tips på vad man skall tänka på för att uppnå detta.   

Passar följande grupper: N1-N3 och J1-J3 

17:30-17:45 Galoppfattning  

Att galoppera är en härlig känsla men det kan vara lite knepigt att få hästen i galopp 

för små och mjuka signaler. Under detta pass får ni tips på hur man fattar galopp på ett 

korrekt sätt.  

Passar följande grupper: N1-N3 och J1-J3 

17:45-18:00 Ställning och böjning  

I junior 2 börjar vi jobba med att hästen skall vara ställd och böjd, detta kan vara lite 

knepigt att både förstå och utföra. Här får du våra bästa tips på hur det skall se ut och 

hur man gör.  

Passar följande grupper: J2-J3 

18:00-18:30 Hoppningens grunder  

Vi går igenom hoppningens grunder, sits, väg och tempo. Under detta pass hjälper vi 

dig att förstå vad som är viktigt för att bli duktig på hoppning.  

Passar följande grupper: N1-N3 och J1-J3 

 

 

 



HÄSTKUNSKAP VT 2020  

SENIORER OCH UNGDOMAR som rider i S1-S5 och U3-J4/U4 
Detta pass ersätter ridningen den 2/3, 3/3, 18/3, 19/3, 3/4, 4/4 

ANMÄLAN till Hästkunskapen görs på listan på anslagstavlan i stallet 

Välkomna! 

MENTAL TRÄNING FÖR RYTTARE med Margareta Ivarsson  

- Vill du utvecklas som ryttare och dessutom må och prestera bättre? 

- Vill du få en större förståelse för hur dina tankar påverkar både dig själv och den 

häst du rider? 

- Händer det att du är stressad? 

I så fall är detta föreläsningen för dig! Du får en inblick i vad mental träning är och 

hur den kan användas för att nå framgång inom ridsport och livet i övrigt.  

Margareta Ivarsson har hästbakgrund och arbetar med mental träning och 

coaching.   

Datum: Onsdagen den 18/3 

Tid: 18:00-19:30 

Plats: Ridgymnasiets klassrum (i baracken på andra sidan ridhuset) 

 

 

 

MARKARBETESCLINIC MED NINA STURESSON   

Nina Sturesson driver ihop med Svante Johansson Torstorps gård. Nina är ridläraren 

och tränaren som har tävlat både i hoppning och dressyr upp till MSV-nivå, 

dessutom är hon en populär tränare i båda grenarna. Under clinicen delar hon med 

sig av sina bästa tips på hur man drillar både hästar och ryttare i det viktiga 

markarbetet.                        

Datum: Torsdagen den 19/3 

Tid: 18:00-19:30 

Plats: Manege A 

I samarbete 

med  


