
TEMADAGAR 
RIDSKOLAN INFORMERAR  

TEMADAGAR - teori 
På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin 
som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning. Temadagar är vår form av 
teoriundervisning som varit ett uppskattat inslag under många år. Vi satsar mycket på att få 
hit bra förläsare och kunniga yrkesmän för att göra temadagen så intressant och varierande 
som möjligt. Vi försöker tänka på aktuella ämnen och vad våra elever önskar samt vill 
fördjupa sig inom. Eleven får själv välja när och hur många tillfällen den vill vara med på. 
Föräldrar är också välkomna att delta. Den ordinarie lektionsverksamheten kommer att utgå 
under temadagen, dvs ingen ridning den dagen. Det kommer att vara en måndag, en tisdag, 
en onsdag osv under terminen. En ridgång förvandlas till temadag men man har möjlighet 
att ta del av totalt 6 stycken temadagar som ridande elev på ridskolan. 
 

TERMINENS INNEHÅLL 
Du som elev har kunnat vara med och påverkat innehållet i terminens temadagar. Önskemål 
som kommit in på de måldokument som lämnats in är bland annat följande: Hoppclinic med 
Hugo Ramos, Dressyrclinic med ridlärarna, Unghästutbildning, Foderkunskap, Stallmys, 
Rykttävling, Pyssel i stallet. (Andra roliga önskemål som vi tyvärr inte fick med den här 
terminen var bland annat, Hästhantering, löshoppning, longering, tömkörning, märkesteori, 
sjukdomslära och sjukvård på häst. Kul att ni är med och önskar! Jättebra förslag allihop.) 
 

KOSTNAD 
Lektionsryttare  alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill.      

(gäller även för anhöriga)  
 Övriga medlemmar 50:-/temadag   

Icke medlemmar 100:-/temadag 
 
 

ANMÄLAN 
Anmäl dig via Horsemanager. Du hittar temadagarna under 
aktiviteter. Anmäl alla i familjen som tänkt gå. Anmälan är 
viktig så vi dels vet hur många som tänkt gå men också för 
att vi ska veta hur mycket material som ska kopieras upp 
osv. Från ridskolan hoppas vi verkligen att intresset från er 
sida är stort och att ni vill vara med på flera temadagar.  
 

VIKTIGT! 
Ibland kan det tyvärr vara så att vi tvingas ställa in en temadag med kort varsel. Det kan tex 
vara p.g.a. väder, att föreläsaren blir sjuk eller att det är för få anmälda. Det kan vara bra att 
ta för vana att titta en sista gång på bloggen innan ni åker hemifrån till temadagen. Där 
skriver vi ifall den skulle bli inställd. Till alla som anmält sig via horsemanager kommer vi 
även skicka ett mail. 
 
 



 
ONSDAG 12/2 v.7 KL 17:30-ca 19:30 
KÄPPHÄSTHOPPNING  
 
Många har önskat en uppföljning på förra terminens 
käpphästhoppning. Därför bjuder vi in alla elever till en favorit i repris. 
Våra duktiga ledare Alma Hoffstedt Sandelin och Johanna Jarvén 
hälsar alla barn och hoppsugna ungdomar varmt välkomna till en rolig 
kväll med käpphästhoppning.  
 
Ni kommer att få lära er mer om hur en tävlingsdag går till. Allt ifrån 
startanmälan, bangång, framridning och tävlingsritt. Detta är en perfekt 
förberedelse om du drömmer om att i framtiden vara med på en tävling 
eller om du bara vill spendera en rolig kväll i stallet tillsammans med 
likasinnade.  
 
Har du en egen käpphäst får du gärna ta med den annars finns det 
många fina springare att låna.  
 

 

                             (Foto:Ung i ridsporten, Ridsportförbundet) 

 

Anmäl dig via Horsemanager. 

 
 
 

 
 



 

TISDAG 17/3 v.12 KL ca 17:30-ca 19:30    
RYKTTÄVLING 
 

 

Våra fantastiska och omtyckta ledare Alma Hoffstedt Sandelin och Johanna 
Jarvén hälsar alla barn och ungdomar hjärtligt välkomna till denna temadag.  
Rykttävling för alla hästtokiga tjejer och killar som längtar efter att få 
spendera ett par timmar i stallet. 
 

    
 
Tycker du det är kul att vara i stallet och pyssla, borsta, fläta och greja med 
hästarna. Då är detta temadagen för dig. Vi samlas i stallet och alla 
deltagare får en häst tilldelad. Man kan även vara flera på samma häst om 
man hellre vill det. Därefter får man borsta, rykta, tvätta, fläta, dekorera 
hästen tills den blir skinande ren. Vi går runt och erbjuder hjälp, tips och 
idéer till de som önskar.  
 
 
Alla deltagare får ett omdöme med sig hem. 
 
 
Fina priser finns att vinna. 
 
 
Önska gärna häst när du anmäler dig.  
 
 
Anmäl dig via Horsemanager 

 

 

 

 

 

 

 


