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sommar 2022 
 

 

Hej! 

 

Vi befinner oss mitt i sommaren och ridskolestarten närmar sig! Hästarna 

har njutit av en välförtjänt semester på sommarbetet. Magarna har blivit 

större, nya kärlekspar har uppstått i flocken och det har som alltid varit 

ett härligt gäng sommarnöjda ”vildhästar”. Som vi unnar dem dessa veckor! Även den tvåbenta 

personalen har fått njuta av semester och är snart redo för den nya terminen.  

 

När vi blickar framåt mot hösten är det som vanligt med nyfikenhet och förväntningar på allt 

roligt som komma skall. Men som nästan alltid så finns det ju något mörkt moln som ligger och 

oroar någonstans. Förra året var det pandemin och även skenande inköpspriser på hästar. I år 

utgörs det framförallt av det oroliga läget i ekonomin. Som många säkert vet så drabbas 

jordbrukssektorn hårt av kraftigt höjda priser på framförallt bränsle, gödsel och el, vilket leder till 

ökade kostnader för exempelvis hästfoder och all framförsel av maskiner. Vi försöker vara 

medvetna i våra val och jobbar för att fortsatt kunna bibehålla en god kvalitet på ridskolan utan 

att tvingas göra för stora prisändringar. Vår ambition är att långsiktigt fortsätta driva en 

högkvalitativ verksamhet som är hållbar för hästar, elever och personal. 

 

Nog med det tråkiga; i höst har vi en hel del nyheter på gång! Bland annat två unghästar som 

ska ridas in, nya ridlärare och massa spännande aktiviteter. Är ni laddade för hösten? Det är vi!  

 

Vi ses i stallet! 

 

Hälsningar ridskolans ägare Ida Hälldahl & Charlotte Wettberg 
 

(Ja, det är samma gamla Ida, hon har bara råkat gå och gifta sig i sommar! <3 )   

 

 

Höstterminen 2022 pågår 4 augusti – 22 december 
 

Bortrest i början av terminen? Kom ihåg att avboka din lektion! Det går bra att maila redan nu! 

 

På nästa sida kan du läsa mer om de nya ridlärarna samt vad som händer i höst! 

 

 

 

 

 

 

  



Lär känna de nya ridlärarna! 
 

Jag heter Maja Bakke Hjulmand och är 25 år gammal. Från 

början kommer jag från Oslo men planerar flytta till Varberg 

under sommaren. Beskriver man mig med tre ord skulle det vara; 

glad, rastlös och hästnörd!  

För tillfället har jag ingen egen häst, men rider min mosters 

unghästar – de får följa med mig på olika äventyr. Med mina 

tidigare hästar har jag tävlat 120 hoppning, H100 fälttävlan och 

LA dressyr. Jag är precis klar med min hippologutbildning, innan 

dess jobbade jag hos Amanda Ericson och Anna Hassö som 

hästskötare/beridare och drygt ett år som resurs på grundskola. 

Under tiden som jag har läst hippologprogrammet har jag 

jobbat extra både på Lunds Civila Ryttarförening och Hallsta Ridklubb.  

Nu ser jag fram emot hösten och det ska bli superspännande att lära känna alla elever, fina 

hästar och personal.  

Fun fact: Jag är grym på att rida barbacka!  

 

 

Jag heter Laura Östergaard och kommer från Varberg. Jag är 

född 2003 och tog studenten i år. Beskriver man mig med tre ord 

skulle det nog vara lojal, ordningsam och hästtokig! 

Jag har en egen häst, So Magic R, som min tvillingsyster tidigare 

tävlat en del med i både dressyr, hoppning och fälttävlan, som 

jag nu tävlat lite dressyr med.  

Jag har tidigare arbetat extra på Varbergs Ridskola både i stallet 

och med egna ridlektioner, jag har varit lägerledare på 

Ranchens Ridläger och jag har arbetat på både fritids och förskola. 

Upptill min tjänst på ridskolan arbetar jag deltid som barnskötare på förskola.  

Jag ser mycket fram emot att börja arbeta mer på Varbergs Ridskola då jag älskar att arbeta 

med hästar och människor och att få hjälpa ryttare och hästar att utvecklas tillsammans. Det är 

ju dessutom extra roligt att arbeta på ridskolan där jag själv har ridit och tillbringat all min lediga 

tid sedan jag var en liten tjej. 

Fun fact: Jag är duktig på att få långsamma hästar snabba – troligtvis för att jag tränat så 

mycket på Pooch som liten. 😉  

 

 

Jag heter Charlotte Wettberg och kanske inte behöver någon 

närmre presentation eftersom jag har jobbat här länge och därmed 

är välbekant för många på ridskolan 😉  

Under våren har jag varit föräldraledig men kan inte längre hålla 

mig från stallet – och kommer därför börja jobba och ha lektioner 

på onsdagskvällar i höst.  

Det ska bli roligt att träffa alla elever, hästar och personal igen!  

Fun fact: Jag har köpt ny häst med hoppastam – ska det kanske bli 

en hoppryttare av mig på heltid nu? 😉  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händer i höst…

Happy Hour 

En favorit som kvarstår! Hålls så gott som varje 

fredag under höstterminen. Kl. 15 – 16, 

anmälan via kundlogin, öppnar tre veckor 

innan aktuellt datum. Häng på låset om du vill 

ha en plats – under vårterminen gick platserna 

åt som smör! Som vanligt presenteras ett tema 

för respektive vecka. Vissa veckor riktar det sig 

till vuxna nybörjare. 

Happy Hour ”Flex” – NYHET! 

En ny aktivitet som kommer ligga dagtid 

varannan onsdag under hösten. Det är Happy 

Hour i mindre grupp – man rider endast 6 

personer och får därför extra mycket tid att 

utvecklas. Precis som vår vanliga Happy Hour 

varierar temat och man kan anmäla till de 

gånger som passar. Perfekt för dig som är 

pensionär eller har flexibla arbetstider! 

 

Vuxen i stallet 

I höst startar vi upp ett projekt som liknar 

Ledstjärnorna för vuxna. Vi ser många som vill 

engagera sig i både hästarna och ridskolan. Vi 

tycker detta är en bra möjlighet att utvecklas 

som hästmänniska och samtidigt ta del av den 

fantastiska gemenskapen på ridskolan. Är du 

intresserad av att delta i detta? Maila 

info@varbergsridskola.com!    

Ledstjärnorna 

Ledstjärnorna är vårt populära 

ledarskapsprojekt där man kostnadsfritt är med 

och får lära sig mer om allt från hästskötsel, 

ansvarstagande, värdskap och ledarskap – en 

skola för livet! Beroende på ålder, intresse och 

erfarenhet deltar man som hästskötare, 

stallvärd, stallelev och slutligen instruktörselev. 

Projektet har varit framgångsrikt under många 

år. Är man intresserad så är ridlärarna Åse eller 

Laura rätt personer att prata med! 

Prova På-ridning 

Är planerat två gånger 

under höstterminen – 

vet du någon som är 

nyfiken på hästar och 

ridskolan? Tipsa gärna 

om detta!  

 

 

Flugan och Mirakel 

Detta är våra två ungponnyer som vi ska rida in under hösten. Målet 

är att de så småningom ska bli fina och trevliga ridskolehästar. De 

flyttade in i ridskoleflocken på sommarbetet för att lära känna 

gänget. När det är dags för installning börjar utbildningen med att 

vänja dem vid utrustning, hantering och till sist uppsittning. Planen är 

att vi kommer göra ett unghästprojekt – är du nyfiken på hur det går 

till när man rider in och utbildar en häst? Håll utkik efter när vi sätter 

igång detta projekt!  

Flugan ”Firefly Kax” är 3,5 år gammal och har en ponnymamma och 

pappan heter Fetcher N vilket är en fin hoppstammad 

halvblodshingst. Vi tror han kommer bli en mindre storhäst när han 

har växt klart. Han köptes som unghästsällskap till Mirakel och på 

grund av sin trevliga härstamning! 

Mirakel ”More Than a Miracle” är 2,5 år gammal och är avkomma till 

vår lektionsponny Märta som några av er kanske kommer ihåg. Vi 

köpte Märta dräktig och hon fölade sedan här på ridskolan innan 

hon och Mirakel fick flytta ut till lösdriften. Mirakel är därmed den 

enda hästen som är född på ridskolan! Pappan till Mirakel är okänd, 

Märta visade sig vara dräktig kort efter att hon importerats från 

Irland. Vi gisssar att Mirakel kommer bli D-ponny när hon är 

färdigvuxen.  

Flugan 

Mirakel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utvecklas mer? Svaret är att rida mer! 

   Tips för att komma åt extra ridning; 

   Privatlektioner – för juniorer, seniorer. Rid ensam eller 2 & 2, hålls mån-tor kl. 15.  

   Happy Hour + Happy Hour Flex– för seniorer och äldre ungdomar. Anmälan via     

   kundlogin, mer info på hemsidan. 

   Helgkurser – för juniorer, seniorer. Datum, tema och upplägg anslås allt eftersom under  

   terminen 

   Lovaktiviteter – för juniorer. Några olika aktiviteter att välja på under höstlovet! 

   Ledarridning – för juniorer. Led på våra nyb örjarlektioner, samla ledarstämplar och byt  

   dem mot ridlektion! Håll utkik efter ledarutbildning i början av hösten. 

   Tävlingar – för juniorer, seniorer. Ridskolehoppning 4 september, KM i hoppning och  

   dressyr längre fram i höst. Det finns också möjlighet att vara med på klubbens lokala  

   tävling i dressyr för häst.  

   Halvfodervärd – för juniorer och seniorer. Begränsat antal platser, från nivå Junior  

   3/Senior4. Just nu är platserna fulla men det kan ändras snabbt – om intresse finns för  

   framtiden – anmäl det till oss! 

   Julkurser – för juniorer, seniorer. Må kännas avlägset nu men det återkommer på jullovet  

   även i år!  

   …kanske inte ridning men ändå något som ger mer kunskap och dessutom är helt  

   gratis; häng i stallet och på läktaren så mycket ni bara kan!  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

www.varbergsridskola.se          |       info@varbergsridskola.com       |       0340 – 144 92 

 

 

Hästläget 
 

Under föregående år köptes flertalet 

yngre/mindre rutinerade hästar in som kommer 

fortsätta utbildas vidare av våra duktiga 

ridlärare för att kunna bli så fina läromästare 

som möjligt. ”Balou” – Hallabalou, ”Chino” – 

Cappuccino, ”Korven” – Kabanoss, ”Piff” – 

Pifagor, Nanna och Jeni är hästar som de flesta 

av er inte lärt känna ännu men som vi i 

personalen tror väldigt mycket på. De kommer 

synas mer på lektioner under hösten.  

 


