
 
 

Måndag 19/12 

Markarbetsträning med Åsa 

 

17.30-18.30 

19.00-20.00 
 

Nu har ni som är sugna på att träna lite extra under  

juluppehållet möjlighet att markarbetesträna för Åsa. 

Vi erbjuder två olika tider att boka in sig på. 

 

För att kunna delta måste du rida i minst grön grupp, om du är osäker 

vilken nivå du rider i, fråga eran ridlärare. 

 

Maxantal 6 st per grupp. 

Pris: 350:- 

Lilla ridhuset. 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/FfAJnJLu1a 

 

https://forms.office.com/e/FfAJnJLu1a


 
 

Tisdag 20/12 

Hoppträning med Victoria 

 

17.30-18.30 

19.00-20.00 
 

Nu har ni som är sugna på att träna lite extra under  

juluppehållet möjlighet att hoppträna för Victoria.  

Vi erbjuder två olika tider att boka in sig på. 

 

För att kunna delta måste du rida i minst grön grupp, om du är osäker 

vilken nivå du rider i, fråga eran ridlärare. 

 

Maxantal 6 st per grupp. 

Pris: 350:- 

Lilla ridhuset. 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/0RgAHjtJCC 

 

https://forms.office.com/e/0RgAHjtJCC


 
 

Onsdag 21/12 

Dressyrinspirerad markarbetsträning med Åsa 

 

17.30-18.30 

19.00-20.00 
 

Nu har ni som är sugna på att träna lite extra under juluppehållet 

möjlighet att träna dressyr med bommar på marken för Åsa. 

Vi erbjuder två olika tider att boka in sig på. 

 

För att kunna delta måste du rida i minst grön grupp, om du är osäker 

vilken nivå du rider i, fråga eran ridlärare. 

 

Maxantal 6 st per grupp. 

Pris: 350:- 

Lilla ridhuset. 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/x9fQvXAs7L 

 

https://forms.office.com/e/x9fQvXAs7L


 
 

Torsdag 22/12 

Pimp my Pony 

 

17.00-18.30 
 

Rykttävling med extra allt! 

 

Ta med dig ditt mest glittriga glitter och dina snabbaste flätfingrar. 

 

Vi samlas i stallet och gör ponnyerna extra tjusiga. 

Alla deltagare får 45 minuter på sig att göra sin ponny så snygg som 

möjligt! 

 

Därefter kontrolleras alla och en vinnare utses. 

Ni får veta vilken ponny just ni får "pimpa" när ni kommer till 

ridskolestallet. 

 

Pris: 75:- 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/7j60HwyfBC 

 

 

https://forms.office.com/e/7j60HwyfBC


 
 

Tisdag 27/12 

Stallfritids med Voltige 

 

8.30-12.00 
 

Vi börjar dagen med att äta frukost tillsammans, därefter fixar vi stallet 

med mockning, foder, sopning med mera. 

När stallet är färdigt gör vi iordning hästarna och går ut till ridhuset och 

provar på voltige! 

I slutet av dagen fikar vi tillsammans innan det är dags att åka hem. 

 

Begränsat antal platser. Först till kvarn. 

Pris: 400:- 

För dig som rider i vit grupp eller högre! 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/xNJpkJRvD4 

 

https://forms.office.com/e/xNJpkJRvD4


 
 

Onsdag 28/12 

Stallfritids med Skrittuteritt 

 

8.30-12.00 
 

Vi börjar dagen med att äta frukost tillsammans, därefter fixar vi stallet 

med mockning, foder, sopning med mera. 

När stallet är färdigt gör vi iordning hästarna och skrittar ut en sväng! 

I slutet av dagen fikar vi tillsammans innan det är dags att åka hem. 

 

Begränsat antal platser. Först till kvarn. 

Pris: 400:- 

För dig som rider i vit grupp eller högre! 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/Q55kYzu5Fx 

 

https://forms.office.com/e/Q55kYzu5Fx


 
 

Torsdag 29/12 

Stallfritids med Ponnyagility 

 

8.30-12.00 
 

Vi börjar dagen med att äta frukost tillsammans, därefter fixar vi stallet 

med mockning, foder, sopning med mera. 

När stallet är färdigt gör vi iordning hästarna och går ut till ridhuset och 

provar på ponnyagility! 

I slutet av dagen fikar vi tillsammans innan det är dags att åka hem. 

 

Begränsat antal platser. Först till kvarn. 

Pris: 400:- 

För dig som rider i vit grupp eller högre! 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/LSV1FwpY4q 

 

https://forms.office.com/e/LSV1FwpY4q


 
 

Fredag 30/12 

Stallfritids med Käpphästhoppning 

 

8.30-12.00 
 

Vi börjar dagen med att äta frukost tillsammans, därefter fixar vi stallet 

med mockning, foder, sopning med mera. 

När stallet är färdigt gör vi oss redo för käpphästhoppning och går ut till 

ridhuset och kör så det ryker! 

I slutet av dagen fikar vi tillsammans innan det är dags att åka hem. 

 

Begränsat antal platser. Först till kvarn. 

Pris: 400:- 

För alla nivåer! 

 

Anmälan är bindande och återbetalas endast vid 

uppvisande av läkarintyg. 

Vid bekräftad plats skickar vi en faktura! 

 

Välkomna med din anmälan via QR-kod/länk nedan: 
https://forms.office.com/e/QAWXTfdjWt 

 

https://forms.office.com/e/QAWXTfdjWt

