
Teorivecka! 

 

Under vecka 8, måndag 17/2-torsdag 20/2, har vi teori, det betyder att det 

inte är några ridlektioner uppsuttet denna veckan och fredag-söndag har vi 

stängt. 

 

Måndag 17/2 

 17.00 – 18.30 Häst & Stallkunskap 

Här får du lära dig mer om hur du bäst hanterar hästen, hur man lägger på 

täcke, borstar, sadlar mm, vi ser väldigt gärna att föräldrar är med och lär 

sig mer här för att kunna stötta barnen i stallet. 

 18.30-19.15 Dressyrclinik med Rebecca & Cattis. 

    Rebecca rider och visar dressyrrörelser, genomgång av ryttarens hjälper, vad 

händer då jag som ryttare använder de olika hjälperna? Här finns möjlighet att 

ställa frågor. 

 

 Tisdag 18/2 

 17.30-18.30 Voltige. Ungdomssektionen har uppvisning och det kommer 

finnas möjlighet att få prova på, ställa frågor och lära sig mer. Detta sker 

i lilla manegen. 

 17.00 Gröntkort slutprov. Gäller de elever som deltagit under hela kursen 

från 11/2. 

 

Onsdag 19/2 

17.30-18.30 Häst & Stallkurs. Här får du lära dig mer om hur du bäst hanterar 

hästen, hur man lägger på täcke, borstar, sadlar mm, vi ser väldigt gärna att 

föräldrar är med och lär sig mer här för att kunna stötta barnen i stallet. 

 17.30-19.00 Grooming kurs! Här får du lära dig hur man lindar ben, 

flätar manar mm. Vi kommer även att gå igenom hästens utrustning och 

prata om olika typer av hjälptyglar och bett för att bättre förstå vad 

dessa är för och när de bör användas. 



 

Torsdag 20/2. 

17.30-18.30 Häst och stallkunskap! Här får du lära dig mer om hur du bäst 

hanterar hästen, hur man lägger på täcke, borstar, sadlar mm, vi ser väldigt 

gärna att föräldrar är med och lär sig mer här för att kunna stötta barnen i 

stallet. 

 18.00-19.00 Löshoppning i stora ridhuset! 

Här får du se både lektionshästar och privathästar löshoppas och lära dig 

mer om hur detta går till och varför man gör det, det kommer finnas 

möjlighet att ställa frågor till instruktören. 

 

Påminner om att fredag till söndag är det stängt på ridskolan! 

 

 

                                                
 

 

Tisdag 25/2 klockan 19.00 är det Årsmöte för Allebyridklubb! 

Varmt välkomna, föranmälan om ni vill ha mat och fika! 


