
HÄSTKUNSKAP HT 2022 
JUNIORER som rider i N1-N3 och J1-J3 

Detta pass ersätter ridningen den 26/9, 27/9, 19/10, 20/10, 11/11, 12/11 

 

Välkomna! 
Hästkunskapen är ett sammarbete mellan  

 
 

TEMA- KOMPIS MED KROPPEN 
Datum: Tisdag 27/9 eller onsdag 19/10. Välj det datum som passar dig bäst!  

Ryttare är idrottare. För att kunna prestera på hästryggen krävs att man har bra 

balans, koordination, kondition och samarbetsförmåga. Under passet kommer vi 

träna alla dessa delar avsuttet.  

Träningskläder efter temperatur, gympaskor och vattenflaska.   

Tid: 16.30-17.30 - Elever upp till 9 år  

       17.45-18.45 – Elever 10 år och äldre  

Plats: Manege A 

Anmäl dig genom att skriva upp dig på listan på anslagstavlan i stallet. Får du 

förhinder att delta meddela detta så snart som möjligt.  

 

      



HÄSTKUNSKAP HT 2022  

SENIORER OCH UNGDOMAR som rider i S3-S5 och U3-J4/U4 

Detta pass ersätter ridningen den 26/9, 27/9, 19/10, 20/10, 11/11, 12/11 

Anmäl dig genom att skriva upp dig på listan på anslagstavlan i stallet. Får du 

förhinder att delta meddela detta så snart som möjligt.  

 

 

TEMA – FYSTRÄNING FÖR RYTTARE  

 
Ryttare är idrottare. För att kunna prestera på hästryggen krävs att man har 

bra balans, koordination, kondition, rörlighet och styrka. Under passet 

kommer vi träna alla dessa delar avsuttet.  

Träningskläder efter temperatur, gympaskor och vattenflaska.   

Datum: Tisdagen den 27/9 

Tid: 19-20 

Plats: Manege A 

 

 

 

 

 

CLINIC MED INGRID JERLIN – Hästens form   

Det som gör ridning så roligt men också så knepigt är att alla hästar är olika. Varje 

individ har sina förutsättningar, styrkor och svagheter, precis som vi ryttare. På detta 

pass förklarar Ingrid hur man arbetar med formen på olika individer utifrån deras 

förutsättningar och utbildningsnivå. Ridlärarna rider och visar.  

Datum: Söndag 18/9 

Tid: 12-13:30 

Plats: Manege A 

 



HÄSTKUNSKAP HT 2022  

SPECIALGRUPPER dressyrspecial, hoppspecial, 

halvfodervärdar, special S4-S5 

Detta pass ersätter ridningen den 26/9, 27/9, 19/10, 20/10, 11/11, 12/11 

Ni är givetvis även välkomna på ridskolans ”vanliga” hästkunskap dit alla elever bjuds in!  

Anmäl dig genom att skriva upp dig på listan på anslagstavlan i 

stallet. Får du förhinder att delta meddela detta så snart som möjligt.  

Välkomna! 
Hästkunskapen är ett sammarbete mellan  

 

PROGRAMRIDNING MED DRESSYRDOMARE LINA BERGLUND 

Detta är passet för dig som vill bli bättre på att förstå hur dressyr bedöms. Lämpligt 

både för dig som gillar att kolla på dressyr från läktaren och för dig som själv tävlar 

eller är sugen på att testa att tävla i dressyr. Vi rider och visar programdelar på både 

lätt och medelsvår nivå. Dressyrdomare Lina Berglund förklarar vad som är viktigt 

och varför.  

Detta pass är en utveckling av ”Clinic med Ingrid Jerlin – hästens form” den 18/9, det 

är därför lämpligt att man även går på det passet.   

Datum: Måndagen den 26/9  

Tid: 18:30-20 

Plats: Manege A 

 

 
I HUVUDET PÅ BANBYGGAREN – HOPPTEORI  

På passet lär vi oss mer om hur man konstruerar en bana. Vi diskuterar vilka faktorer 

som påverkar banans svårighetsgrad, såsom hindrens placering och karaktär. 

Genom att få bättre förståelse för och kunskap kring dessa delar blir du en bättre 

hoppryttare.  

Datum: Torsdagen den 20/10  

Tid: 18-19 

Plats: Manege A 

 

 


