
På gång 2020 
Uppstart med introduktion av förväntningar i stallet 
Under dom första veckorna på terminen kommer vi finnas med i stallet vid ett par 
tillfällen för att introducera alla elever i de stallrutiner som ingår i samband med 
sin ridlektion. Jutagården är en ridskola som skapar duktiga, självständiga elever 
som inte bara kommer till stallet för att rida sin ridlektion. Vi utbildar inte bara 
ryttare utan riktiga hästmänniskor. Hos oss är ridutbildningen ett helheltskoncept 
där även skötseln av hästen får stort fokus. Här tar man ansvar, är med och bidrar 
och ser till att alla hästar mår bra och får den skötsel som de behöver. 
 
Vi har redan idag kommit en bra bit på väg i detta arbete och vi är stolta över att 
så många av våra elever ser det som en självklarhet att lägga ned mycket tid på 
sin häst före och efter sin ridlektion. Ni är aktivt med och deltar i en hästhållning 
som vi är stolta över. Bra jobbat!   
 
Allt som oftast är du själv på din häst alternativt så är ni två stycken som delar 
häst din aktuella riddag. Det är lyxigt, ganska unikt och för många av våra elever 
väldigt värdefullt. Vi vill gärna att ridning på Jutagårdens ridskola ska vara likställt 
med att ha egen häst. Vi försöker hålla nere priserna på våra ridlektioner utan 
att tulla på kvalitén på själva ridutbildningen. Ser man till andra ridskolor runt 
omkring så ligger vi ganska lågt prismässigt om man tänker på längd på lektion, 
hur många elever det är i gruppen, utrustning, hästmaterial samt hur många 
lektioner hästarna går/dag. Enligt statistik har andra likvärdiga ridskolor 1-2 
heltidsanställda för att sköta driften i stallet. Vi har under den senaste tiden 
kunnat dra ned kostnaderna för just anställd personal i stallet. Mycket tack vare 
ombyggnad av stall med lösdrift men också för att många elever varit delaktiga i 
stall och hästskötseln efter din ridlektion. Vår förhoppning är nu att alla kan tänka 
sig att bidra med detta. Istället för att  
lägga pengarna på stallpersonal kan vi fortsätta att utveckla hästmaterialet, 
utrustningen och anläggningen för att din ridutbildning ska bli så bra som möjligt.  
 
Enligt undersökningar inom svensk ridsport har man sett en trend av minskad 
hästkunskap och minskat engagemang. Man lägger ned mindre tid i stallet och 
att det är många som bara kommer till stallet, sitter upp och rider sin lektion och 
därefter åker hem. Fokus har hamnat på ridning och människor verkar mindre 
intresserade av att lära sig teorin bakom. Man lär sig väldigt lite häst och om vad 
som händer i ett stall. Denna trend ser vi tack och lov väldigt lite utav på 
Jutagården. Vi har under ett antal år genom många olika projekt försökt öka 
mängden hästtid hos våra elever. Temadagar och uppförandet av nya stallrutiner 
är några av exemplen som lett till ökat engagemang. Ökat engagemang leder till 
mer kunskap och en bredare utbildning. Det blir ett mervärde för alla, 
gemenskapen bland eleverna blir större och vi får en ökad trivsel för hästarna.  Vi 
är stolta över att vi valt den väg vi gjort och vi är övertygade om att detta är 
Framtidens Ridskola! 
 
Vår förhoppning är att elever på Jutagården vill lägga: 

 Ca 30-60 min på att iordningställa hästen innan sin ridlektion. Borsta, kratsa 
hovar, rykta samt sätta på utrustningen. Detta är en viktig stund för dig att skapa 
goda förutsättningar för din ridlektion. Läs varje häst och lär känna vad den 
uppskattar och hur den vill bli omskött. Då får vi glada hästar. 

 Ca 30-60 min på efterskötsel. Här ingår att borsta, kratsa hovarna, svampa av 
om den blivit svettig, sätta på täcke under de årstider som kräver samt utsläpp i 
hagen. Därefter gör man iordning i boxen. Mockar, lägger in strö vid behov, lägger 
in hö och krafftfoder samt sopar utanför boxen.  
 
2020 – Alla tar ansvar och är med och bidrar   
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Ny låneutrustning 2020 
Vi har tack vare idrottslyftet kunnat investera i ny låneutrustning. Så inom kort kommer det 
finnas nya ridhjälmar för utlåning till de elever som inte har egen utrustning. Vi vill uppmana 
alla om att hantera dem med försiktighet. 
 
2020 - Ut med det gamla och in med det nya…   
 

 
 
 
Ridläger 2020 
Sommarens höjdpunkt närmar sig. Planeringen är i full gång och vi ser som 
alltid fram emot att det ska bli ridlägerdags.  
Ridlägerprospekt kommer inom kort.  
För er som vill vara med när startskottet går så är första anmälningsdag 
söndag den 2 februari KL 15:00. 
 
2020 – Bästa ridlägersommaren någonsin  
 
 
 
 
 

Träningstävlingar vt-20 
Efterfrågan på mer tävlingar för ridskolans ryttare är stor och vi har därför 
planerat in 5 stycken extra tillfällen utöver SRS:s vanliga klubbtävlingar.  
 
Träningstävlingar vt-20 
Måndag  10 februari Träningstävling dressyr 
Torsdag  13 februari Träningstävling hoppning 
Torsdag  12 mars Träningstävling dressyr 
Måndag  16 mars Träningstävling hoppning 
Söndag  31 maj Blåbärshoppning (för de allra minsta) 
 
2020- Träningstävlingar i fokus  
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Träningshelg för Erik Berggren 
Favorit i repris. Efter en lyckad träningshelg förra terminen har flera önskat 
en uppföljning. Det gör att vi nu kan välkomna Erik Beggren tillbaka till 
Jutagården v.4 och v.9 för att hålla träning lördag och söndag.  
Vi hoppas på stort intresse och att många passar på nu när tillfälle ges. 
Ryttare med ridskolehäst kan också i viss mån ges möjlighet att vara med. 
Prata med Frida eller Fanny för att diskutera ett upplägg. Intresse för att 
delta på ridskolehäst anges innan 10/1. Därefter fördelas ridskolehästarna. 
Ryttare som har för avsikt att vara med båda helgerna ges förtur.  
 
Lunch 
Det finns möjlighet att boka sig för lunch. Anmäl i förväg.  
 
Anmälan 
Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast 15/1 till träningshelgen v.4 
samt 19/2 till träningshelgen v.9.  
Först till kvarn om platserna tar slut. Anmäl dig till Fanny via mail 
fanny@jutagardensstuteri.se Döp mailet till Erik Berggren. Anmälan är 
bindande och vid förhinder kan man skaffa en lämplig ersättare som passar 
gruppen i samråd med Fanny.  I annat fall betalas platsen ändå. 
 
Kostnad 
Träning= 450:- /lektion  5-6 ryttare /grupp ca 1,5 h 
 (Priset är lite preliminärt. Det beror bla på vad kostnad för resa och boende landar på)  

Uppstallning = 200:-/natt 
Mat = 50:-/måltid 
Hästhyra = 200:-/dag 
 
Publik 
Vi hoppas på mycket publik dessa dagar. Så även om man inte kan delta 
uppsuttet lär man sig otroligt mycket från läktaren. Kom och ta del av Eriks 
kunskap och delta i gemenskapen. 
 
Temadag lördag 25/1 
På lördag v.4 den 25/1 kommer Erik hålla en temadag för ridskolans alla 
elever samt SRS.s medlemmar. Alla som ska delta på träningarna senare 
uppmanas att närvara. Det blir som en bra inledning på träningshelgen.  
 
2020 – Träning ger kunskap, inspiration, glädje och ökad gemenskap  
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