
HÄSTKUNSKAP VT 2023 
Dessa pass ersätter ridningen den 27/2, 28/2, 22/3, 23/3, 12/5, 13/5. 

Ovanstående datum är det inga ridlektioner oavsett vilken grupp man rider i. 

Man anmäler sig istället på en eller flera av nedanstående aktiviteter. 

Aktiviteterna har olika målgrupper, du anmäler dig till de pass som passar din 

nivå. Man får gärna gå på flera pass så länge man håller sig inom sin 

målgrupp. Det är inte säkert att den aktiviteten som ersätter ridningen ligger 

på samma dag och tid som den ordinarie ridningen.  

 

MINICLINIC 1 – Ryttarens sits och inverkan  

Datum: Tisdagen 28/2  

Tid: 16:30-17:15 

Plats: Manege A 

Målgrupp: N1–N3, J1–J2, S1  

Sitsen är viktig för att ryttaren skall ha bra balans, följsamhet och inverkan på hästen. 

Vi går igenom ryttarens lodräta sits (dressyr) och lätta sits (bom/ hopp) samt 

framåtdrivande, förhållande, vändande hjälper. För att bli en bra ryttare måste man 

förstå dessa viktiga grunder.  

 

      

CLINIC MED NINA STURESSON – Från unghäst till färdig ridskolehäst    

Datum: Måndagen 27/2 

Tid: 18-19:30 

Plats: Manege A 

Målgrupp: U3-J4/U4, S1-S5, specialgrupper 

Att utbilda en häst kräver mycket kunskap, tålamod och tar lång tid oavsett disciplin 

och användningsområde. Vi berättar och visar tillsammans med Nina hur vi utbildar 

de hästar som köps in till ridskolan. Under passet visas både några av våra yngre 

hästar och deras utbildningsnivå samt några av våra mer rutinerade hästar inom 

både hoppning och dressyr. 

Detta pass är öppet för alla medlemmar i Varbergs Ridklubb, för dig som inte rider i 

någon av ovanstående grupper är inträdet 100: - 

 

 



 

 

MINICLINIC 2 – Ställning/böjning, framdelsvändning/skänkelvikning   

Datum: Tisdagen 28/2  

Tid: 17:15-18 

Plats: Manege A 

Målgrupp: J2–J4, S1–S3  

Många tycker att det är trixigt att lära sig rida hästen ställd, böjd, göra 

framdelsvändning och skänkelvikning. På detta pass får ni en grundlig genomgång 

av vad dessa rörelser och övningar är, hur de skall se ut och hur de skall utföras.  

 

      HÄSTENS BETEENDE 1  

Datum: Onsdagen den 22/3 

Tid: 16:30-17:15 

Plats: Manege A 

Målgrupp: N1-N3, J1-J2  

Vi iakttar, diskuterar och analyserar hästarnas naturliga beteende genom att studera 

en grupp lösa hästar. Detta kopplas till vår hantering av hästen både från marken 

och från ryggen. Vi visar och förklarar. Med andra ord; öka din förståelse för hästen i 

olika situationer! 

 

 

 

 

 

HÄSTENS BETEENDE 2 med praktisk hästhantering 

Datum: Onsdagen den 22/3 

Tid: 17:30-18:15 (clinic) 18:15-19:00 (praktisk hästhantering) 

Plats: Manege A 

Målgrupp: J3/U3-J4/U4, S1-5  

Vi iakttar, diskuterar och analyserar hästarnas naturliga beteende genom att studera 

en grupp lösa hästar. Detta kopplas till vår hantering av hästen både från marken 

och från ryggen. Vi visar och förklarar. Med andra ord; öka din förståelse för hästen i 

olika situationer! 

Passet avslutas med att dom som vill får träna praktisk hästhantering med hästarna i 

stallet och ridhuset. De som vill delta på denna del skall bära stallskor, hjälm och 

handskar.  

 

 

 



 

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  

 

TERRÄNGCLINIC – Med fälttävlansryttare Maja Bakke Hjulmand  

I terrängmomentet i fälttävlan förekommer en mängd olika hindertyper, på detta 

pass visar och förklarar vi hur man skall tänka med sits, tempo och väg i både 

anridningen, hoppet och landningen.  

Datum: Torsdagen den 23/3  

Tid: 17:00-18:00 

Plats: Manege A 

Målgrupp: dressyrspecial, hoppspecial, halvfodervärdar, special S4-S5  

Detta pass är öppet för alla medlemmar i Varbergs Ridklubb, för dig som inte rider i 

någon av ovanstående grupper är inträdet 100: - 

 

 

 

 

LÄR DIG DÖMA DRESSYR – Med dressyrdomare Lina Berglund 

Detta pass är en fortsättning på förra terminens teori där vi gick igenom hur dressyr 

bedöms. Passet blev mycket lyckat och många önskade en fördjupning. Under 

detta pass får du under ledning av dressyrdomare Lina Berglund själv vara med och 

bedöma och sätta poäng på ekipage som rider olika delar ur program. Perfekt för 

dig som vill bli ännu skarpare både från läktarplats och i sadeln. Observera att detta 

pass ligger bara några dagar innan terminens dressyrtävling för ridskolans elever, 

perfekt för dig som skall delta och vill toppa dina förberedelser.  

Datum: Torsdagen den 23/3  

Tid: 18:30-20 

Plats: Manege A 

Målgrupp: dressyrspecial, hoppspecial, halvfodervärdar, special S4-S5  

Detta pass är öppet för alla medlemmar i Varbergs Ridklubb, för dig som inte rider i 

någon av ovanstående grupper är inträdet 100: - 

 

 

 

 


