
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 7 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, 
dressyrclinic, käpphästhoppning, foderkunskap, pyssel i stallet, djursjukvård,  umgänge med 
häst etc. 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. 
 
 

 



 
MÅNDAG 18/10 v.42 KL 18:00-ca 20:30 
UTÖKAD PRAKTISK HÄSTKUNSKAP 
VISA HÄST VID HAND & LASTA HÄST 

 
På Jutagårdens ridskola vill vi skapa framtida hästmänniskor som 
kan mycket mer än att bara rida. Under den här temadagen kommer 
du framförallt få lära dig att visa häst vid hand och att lasta häst.  
 

        
 
TIPS-Förkunskaper inför Grönt kort kursen: 
Skultorps Ryttarsällskap erbjuder den här 
terminen sina medlemmar möjligheten att ta 
Grönt kort. Grönt kort måste man ha när 
man ska tävla lokal nivå eller högre. När 
man går den kursen ska man ha några 
förkunskaper. Jutagårdens Ridskola 
kommer genom den här temadagen 
erbjuda möjligheten att visa upp följande 
förkunskaper:  
- Visa häst vid hand 
- Att lasta häst 
- Säkerhetsknut 
- Visitering 
- Ta på och av ett täcke 
- Dekorativ hästvård 
 
 
 
 
Anmälan på horsemanager. 

 
Välkommen till en rolig dag på Jutagården!  

 
 

 



 
ONSDAG 10/11 v.45 KL 18:00- ca 20:00 
HOPPCLINIC MED LINUS HERZIG 
 
Välkommen tillbaka säger vi till Linus Herzig!  

Linus är 20 år, bor på en gård utanför Skövde. Tävlar och utbildar 

hästar till större klasser. Tävlingsmeriter under 2019 är bland annat 

3:a i junior SM, varit med i landslaget samt vinst i Scandinavium. 

Under 2021 har Linus fyllt på med flertalet vinster i olika klasser samt 

ett NM-silver individuellt och NM-guld i lag på Nordisk-Baltiska 

Mästerskapen i Finland.  

  

För ett år sedan var han här tillsammans med sin häst och bjöd på en 

mycket uppskattad hoppclinic. Han berättade om sin resa, hur han 

rider och tränar samt vad han har för framtida målsättning. Nu 

kommer han tillbaka för en fortsättning och vi hoppas att ni är många 

som passar på att bänka er på läktaren för att se Linus rida och ta del 

av hans kunskap.  

Varmt välkomna och låt oss bli inspirerade!    

Anmäl dig via Horsemanager. 

 

 

 



 
FREDAG 12/11 v.45 KL ca 18:00-ca 19:30    
MILJÖTRÄNING MED SARA ROTT 

 
Vi är glada över att välkomna Sara Rott tillbaka till Jutagården. Sara har 
varit hos oss två gånger tidigare. Då var fokuset frihetsdressyr, tolerans och 
trickträning. Sara är otroligt duktig på kommunikation med hästen, hon 
skapar förtroende och kan göra många beundransvärda saker tillsammans 
med sina hästar. 

   
                      Foto: Sara Rott  
 
Den här gången kommer hon prata om miljöträning och dukar upp sin 
populära miljöträningsbana i ridhuset. Under clinicen kommer Sara berätta 
och visa vad man ska tänka på när man tränar för att hästarna ska vara 
lugna och trygga.  
 

 
                   
 

 
Ska man vara med och träna på lördagen vill vi att man även är med på den 
här temadagen som en förberedelse inför träningen.  
 
Anmäl dig via Horsemanager.  
 
 
 

 

 

 

 



LÖRDAG 13/11 v.45 KL ca 10:00-16:00  
TRÄNA SJÄLV  
MILJÖTRÄNING FÖR SARA ROTT  
 
På lördagen erbjuds möjligheten att själv få prova på miljöbanan 
tillsammans med en häst. Träningen sker i grupp med ca 5 deltagare/grupp. 
Träningen genomförs avsutten dvs till fots och pågår ca 60 minuter. Det 
finns även möjlighet att låna någon av ridskolans hästar. För att boka 
ridskolehäst pratar du med Frida eller Fanny. 

 
Vi har planerat för 5 grupper = 25 deltagare. Skulle intresset bli större kan 
tiderna på lördagen behöva ändras samt att vi även kan behöva lägga in ett 
par grupper på fredagen. 
  
Kostnad 250:-/lektion 
Hästhyra ridskolehäst 100:-/gång 
  

 
Publik: 
Även den här aktiviteten är en del av våra temadagar och vi välkomnar alla 
som vill att sitta och titta på träningarna. Det brukar vara roligt, intressant 
och lärorikt att se hur hästarna tar sig an de olika övningarna.   

 
Anmäl dig via Horsemanager.  
OBS välj aktivitet ”egen häst” eller aktivitet ”ridskolehäst” så blir det rätt pris.  
Först till kvarn.  
 
 
 



LÖRDAG 13/11 v.45 KL 14:00-ca 16:00 
STALLDAG PÅ JUTAGÅRDEN 

 
På Jutagårdens ridskola vill vi skapa framtida hästmänniskor som 
kan mycket mer än att bara rida. En viktig del för oss är att våra 
elever har kunskapen om att ta hand om en hästs vardagliga skötsel.  

  

 
På den här temadagen går vi igenom de moment som ingår för alla 
våra elever i samband med sin ridlektion. Är du ny på ridskolan, 
känner du att du vill ha en ordentlig genomgång eller tycker du bara 
det är fantastiskt roligt att få ett tillfälle att spendera ett par timmar i 
stallet och greja, då är det här temadagen för dig.  

 
Vi kommer gå igenom och öva på följande saker: 

• Daglig visitation av häst 

• Släppa ut häst i hagen 

• Mocka och göra fint i stallet 

• Putsa och sköta om utrustningen 
 

Som ridande elev på Jutagårdens ridskola är det 
en självklarhet att ta hand om den häst man rider 
som om den vore sin egen.  
 
 
Anmälan på horsemanager. 

 
Välkommen till en rolig dag på Jutagården!  

 
 

 

 



 
SÖNDAG 28/11 v.47 KL 16:30-ca 18:00 
KÄPPHÄSTHOPPNING  
 
Det här är aktiviteten som absolut flest önskar på sina måldokument. 
Roligt tycker vi! Våra duktiga ledare Johanna Jarvén och Meya 
Almström 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, 
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 
några fina springare att låna. 

     
 

 
BRA TRÄNING INFÖR  
JUTAHOPPNING  
Det är ett perfekt tillfälle för  
genrep inför hopptävlingen            
söndagen 12/12.                              
Vi tränar samma bana. 
  

                       (Foto:Ung i ridsporten, Ridsportförbundet) 

                   

Anmäl dig via Horsemanager. 
 
 



 
 


