
Påsklovsprogram 2022 
Måndag 11/4 

Teorikortsutbildning kl. 13.00-14.00 

Igenridning Ponny kl. 15.30 

 

Tisdag 12/4 

Stallhäng med äggjakt kl. 9.00-12.00 

 

Onsdag 13/4 

Ryttarfys kl. 19.00 – 20.00 

 

Torsdag 14/4 

Provskrivning för Ryttarmärke 1–5 kl. 10.00 – 12.00 

 

Fredag 15/4 

Pay & Jump 

 

 

 

 



Teorikortsutbildning 
Måndag 11/4 kl. 13.00 – 14.00 

Läktaren i Lilla Ridhuset 

 

Är du sugen på att vara med och tävla på våra träningstävlingar eller 

klubbtävlingar? 

Eller har du kanske till och med har anmält dig till Äggahoppet? 

 

Då måste du ha ett teorikort! 

 

Vi samlas på läktaren i lilla ridhuset och går igenom vad man 

behöver tänka på och hur det går till på en tävling. Denna kurs är för 

alla nivåer. 

 

Kostnad 100kr/person som swishas på kursdagen (engångskostnad 

och kortet är giltigt tillsvidare). 

 

Välkomna! 

Anmälan sker via länken: 

https://forms.office.com/r/QFnu70mzi9 

 eller QR-koden nedan: 

 

https://forms.office.com/r/QFnu70mzi9


Igenridning för Ponnyelever 
Måndag 11/4 kl. 15.30 

Lilla Ridhuset 

 

Under påsklovet kommer vi att erbjuda igenridning för våra ponnyelever. 

 

Kl. 15.30 – Nivå Nybörjare - 1  (8 platser) 

 

Tänk på att du får rida igen ett tillfälle per period, förutsatt att du 

lämnat återbud i tid. 

 

Kommer du inte på din bokade igenridning så räknas det ändå som 

en igenridning (Gäller ej vid uppvisande av läkarintyg).  

Glöm inte att skicka sms till återbudstelefonen (0738–022095) innan 

kl. 15.00 om du får förhinder. 

Välkomna! 

 

Anmälan sker via länken: 

https://forms.office.com/r/Vt3vNzTNCi  

eller QR koden nedan: 

 

 

https://forms.office.com/r/Vt3vNzTNCi


 

 

Stallhäng med Äggjakt 
Tisdag 12/4 kl. 9.00 – 12.00 

Ridskolestallet 

 

Kom och häng med oss en förmiddag i stallet, vi fixar iordning och 

gör fint till hästarna tillsammans. 

 

Vi avslutar dagen med en fartfylld äggjakt och enklare fika! 

Kostnad: 75kr/person. 

Välkomna! 

 

Anmälan sker via länken  

https://forms.office.com/r/YBiVYYgmLE 

eller QR-koden nedan: 

 

https://forms.office.com/r/YBiVYYgmLE


Ryttarfys 
Onsdag 13/4 kl. 19.00 – 20.00 

Ridskolestallet 

 

Malin Dahlgren kommer och håller i ryttarfys! 

 

Vi samlas i stallet och kör en blandning mellan styrka och 
konditionsträning utomhus. Ta på er kläder efter väder! 
 
Detta passar för alla, oavsett vilken form man är i. 
 

Denna aktivitet har obegränsat med platser, ju fler vi blir, desto 

roligare! 

Välkomna! 

 

Anmälan sker via länken  

https://forms.office.com/r/e0WpXxmKv4 
eller QR-koden nedan: 

 

 

 

https://forms.office.com/r/e0WpXxmKv4


Provskrivning 

Ryttarmärke 1–5 
Torsdag 14/4 kl. 10.00 – 12.00 

Läktaren i Lilla Ridhuset 

Under påsklovet kommer de som vill att få möjlighet att göra det 

skriftliga provet för ryttarmärke 1–5. 

 

Provet görs enskilt och rättas direkt efter inlämning. 

 

Vid godkänt prov kommer det, vid senare tillfälle, finnas möjlighet att 

göra ridprovet som också krävs för att fullfölja din märkestagning. 

 
Ni får skriva prov för vilket märke ni vill, men vi behöver veta vilket 

märke som är aktuellt i din anmälan. 

Denna gång kommer vi att erbjuda provskrivning för 
Ryttarmärke I, II, III, IV och V. 

 
Välkomna! 

 

Anmälan sker via länken  

https://forms.office.com/r/jwRNgEvBY7 
eller QR-koden nedan: 

 

https://forms.office.com/r/jwRNgEvBY7

