
Teorivecka vårterminen 2022 
Måndag: 
17:00 	 Pyssel i stallet - Lär dig hur du bäst tar hand om hästens utrustning, putsa sadel och träns 	
	 och lär dig att sätta ihop ett träns. Stora stallet


17:00 	 Tömkörningskurs med Nina Fox Stark. Lär dig grunderna i tömkörning och ta del av 	 	
	 expertens tips för att kunna jobba hästen från marken. Stora ridhuset.


19:00 	 Hästens vanligaste sjukdomar och hur du upptäcker dem.


20:00 	 Longering. Lär dig grunderna i longering. 


Tisdag: 
17:00 	 Pyssel i stallet - Rykttävling och samtidigt tränar vi på hästens delar. Stora stallet


19:00	 Genomgång av hästens utrustning vid ridning. Olika bett, hjälptyglar, benskydd och ni får 	
	 lära er att linda hästens ben. 


20:00 	 Föräldrarkurs. Lär dig hur man sadlar och tränsar så du kan hjälpa ditt barn bättre. De som 
	 vill får testa på att rida lite. 


Onsdag: 
17:00 	 Pyssel i stallet - rykta och göra hästen fin för tävling och uppvisning. Därefter fotografering 
	 med din favorithäst. Stora stallet


18:00 Körning. Grundkurs i hur man selar och sätter för en vagn. Stora utebanan/stora ridhuset


19:30 Löshoppning - lilla ridhuset


Torsdag: 
17:00 	 Pyssel i stallet - Vi lär oss om hästens färger och tecken genom att färglägga och klippa 	
	 och klistra. Cafeterian och teorirummet. 


17:00 	 Föreläsning med A-tränare i hoppning Ann-Catrin ”Ankan” Carlsson. Cafeterian stora 	 	
	 ridhuset


18:00 	 Säkerhet i stallet. Varför reagerar hästarna som de gör och hur ska vi agera för att få en 		
	 säker miljö i stallet. Stora stallet


Lördag: 
10:00 	 Tävlingsteori - Hur går en tävling till, guidning på tävlingsplatsen från framridning till 	 	
	 tävlingsstart. Samling i stora stallet. 




Söndag:  
11:00	 Käpphästtävling - lär dig hindertyper och ridvägar med ungdomssektionen kUSen. 	 	
	 Samling på stallplan.


17:00	 Pyssel i stallet - vi lär oss om de vanligaste hästraserna och tittar på skillnaderna på olika 	
	 typer av hästar. Samling i stora stallet. 
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