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JULKURSER 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ALLMÄN INFO OM KURSERNA 

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

Anmälan är öppen från och med onsdag 18/11 från klockan 6:00 på 

kundinloggningen och 11:00 på telefontiden. 

Anmälan är bindande.  

INTENSIVKURS MED HOPPINRIKTNING MEDEL           JUNIOR 

En intensiv kurs på två dagar! Utvecklande markarbetesövningar blandas med 

hoppövningar som tillsammans gör dig till en bättre hoppryttare!  

Datum: 27 – 28 december  

Tid: 12:30-15:30 

Samling i stallet vid utsatt tid. 

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

Platser: 2 grupper med 7 elever i varje 

Pris: 1000 kr 

Ridlärare:  Lina Karlsson Budde  

 
 

ÄVENTYRSLÄGER 1                 JUNIOR 

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: 15:45-17:30 

 Samling i stallet vid utsatt tid 

Nivå: N2-N3 

Platser: 9 

Pris: 700 kr 

Ridlärare:  Lina Karlsson Budde  
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INTENSIVKURS MED HOPPINRIKTNING GRUND          JUNIOR 

En intensiv kurs på två dagar! Utvecklande markarbetesövningar blandas med 

hoppövningar som tillsammans gör dig till en bättre hoppryttare!  

Datum: 29 – 30 december   

Tid: 13:30, 14:30, 15:30 

Hästarna skall vara klara utsatt tid, kom ca 30 minuter innan ditt pass. 

Nivå: J1-J2  

Platser: 3 grupper med 7 elever i varje. Gruppfördelning anges på hemsidan senast en vecka innan kursstart.  

Pris: 1000 kr 

Ridlärare:  Ida Johansson  

 

 
 

DRESSYRKURS 1                     SENIOR/UNGDOM 

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

av samma häst två 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 - 28 december 

Tid: 17:30, 18:30, 19:30 

Hästarna ska vara klara utsatt tid 

Nivå: U4/S4-5 (endast stor häst)  

Platser: 3 grupper med endast 6 elever i varje 

Pris: 1200 kr 

Ridlärare:  Ida Johansson  

 

 
 

HOPPKURS       SENIOR/UNGDOM 

Utvecklande markarbetesövningar blandas med hoppövningar som tillsammans gör dig 

till en bättre hoppryttare! Ridning av samma häst två 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: 29 - 30 december 

Tid: 17:30, 18:45 

Hästarna ska vara klara utsatt tid. Första gruppen skall även bygga hinder.  

Nivå: U4/S4-S5 (enbart stor häst) 

Platser: 2 grupper med 8 elever i varje 

Pris: 1200 kr 

Ridlärare:  Lina Karlsson Budde  
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ÄVENTYRSLÄGER 2                     JUNIOR 

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 ledare. Meddela vid anmälan om ni behöver hjälp att leda hästen. 

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

Datum: 4 – 5 januari  

Tid: 15:45-17:30 

 Samling i stallet vid utsatt tid 

Nivå: Ridlekis, N1 

Platser: 9 

Pris: 700 kr 

Ridlärare:  Ida Johansson   

 

 

 

 

 

INTENSIVKURS MED HOPPINRIKTNING ELIT             JUNIOR 

En intensiv kurs på två dagar! Utvecklande markarbetesövningar blandas med 

hoppövningar som tillsammans gör dig till en bättre hoppryttare!  

Datum: 4 - 5 januari   

Tid: 13 - 16 

Samling i stallet vid utsatt tid. 

Nivå: J4/U4 (ponny och stor häst) 

Platser: 2 grupper med endast 6 elever i varje 

Pris: 1200 kr 

Ridlärare:  Lina Karlsson Budde  

 

 
 

DRESSYRKURS 2          SENIOR/UNGDOM 

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

samma häst två 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: 4 - 5 januari  

Tid: 18:00, 19:00 

Hästarna ska vara klara utsatt tid 

Nivå: U4/S2-5 (endast stor häst)  

Platser: 2 grupper med 8 elever i varje 

Pris: 950 kr 

Ridlärare:  Lindha Svensson   
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