
 

 

  

 

 

 

Hoppträning Ponny 
För dig som rider ponny. Se lägsta nivå på respektive dag. 

Påskafton 13:00-14:00 A1  
Påskdagen 13:00-14:00 A2 
7 elever per tillfälle 
Instruktör: Hanah D 
Ett träningstillfälle inkluderar 1 timmes ridning. Kom i god tid för att fixa din häst. 

Du kan anmäla dig till båda dagarna om du uppnår minimikrav på nivån. 
De som ska starta i KM får förtur på sin tävlingshäst.  

300:-/dag  
 

Hoppträning Mixad  
För dig som kan tänka dig att rida både ponny och stor häst. Se lägsta nivå på 
respektive dag 

Påskafton 12:00-13:00 AB1 
Påskdagen 12:00-13:00 AB2 
6 elever per tillfälle 
Instruktör: Emma J 
Ett träningstillfälle inkluderar 1 timmes ridning. Kom i god tid för att fixa din häst. 
Du kan anmäla dig till båda dagarna om du uppnår minimikrav på nivån. 
De som ska starta i KM får förtur på sin tävlingshäst.   

300:-/dag Junior 350:-/dag Senior 
 

Hoppträning Storhäst 
För dig som rider på storhäst. Se lägsta nivå på respektive dag 
Påskafton 11:00-12:00 AB1 
Pårskdagen 11:00-12:00 AB2 
6 elever per tillfälle 
Instruktör: Emma J 

Ett träningstillfälle inkluderar 1 timmes ridning. Kom i god tid för att fixa din häst. 
Du kan anmäla dig till båda dagarna om du uppnår minimikrav på nivån 

De som ska starta i KM får förtur på sin tävlingshäst.  
300:-/dag Junior 350:-/dag Senior 
 



 

 
  
Dressyr Ponny 
För dig som rider ponny. Se lägsta nivå på respektive dag. 
Påskafton 14:00-15:00 A1 

Påskdagen 14:00-15:00 A2 
7 elever per tillfälle 

Instruktör: Hanah D 
Ett träningstillfälle inkluderar 1 timmes ridning. Kom i god tid för att fixa din häst. 

Du kan anmäla dig till båda dagarna om du uppnår minimikrav på nivån 
De som ska starta i KM får förtur på sin tävlingshäst.  

300:-/dag 
 
 

Dressyr Storhäst 
För dig som rider på storhäst. Se lägsta nivå på respektive dag. 
Påskafton 09:30-10:30 AB1 

Påskdagen 09:30-10:30 AB2 
7 elever per tillfälle 
Instruktör: Emma J 
Ett träningstillfälle inkluderar 1 timmes ridning. Kom i god tid för att fixa din häst. 
Du kan anmäla dig till båda dagarna om du uppnår minimikrav på nivån 

De som ska starta i KM får förtur på sin tävlingshäst.  
300:-/dag Junior 350:-/dag Senior 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
Caprilli – nivå A0 uppåt 
Caprilli är en form av mix mellan hopp/dressyr och hinderbana. På denna 3 
timmars kurs får du chansen att lära dig hur det fungerar och öva på den 

riktigt Caprilli bana. 
Det kan t.ex. vara att fatta galopp eller bryta av till trav på ett bestämt ställe, 
lägga en volt eller göra halt i mellan två koner, trava över bommar eller 

hoppa ett enkelt hinder. 
Måndag 12:00-15:00 
8 elever per tillfälle 
Instruktör: Ditte 

Vi samlas i klubbis och går igenom vad Caprilli innebär och vad man ska tänka på när man 
rider en bana. Därefter går vi tillsammans igenom banan innan vi förbereder och 
påskpiffar våra hästar tillsammans. Ingen föräldrar närvaro krävs. 
Ridning ca 1 timme.  

350:- inklusive påskfika 

 
Min Påskponny. 
Prova på att ha din egen ponny för en dag! Lär dig om allt som det innebär att 
ha en egen häst. Precis som om du haft en egen ponny får du fixa din ponnys 

mat, mocka, ta in/ut från hagen etc. Du får även lära dig de mest 
grundläggande i hästkunskap och praktiska saker man behöver kunna när 
man har egen häst.  

Tisdag 09:00-15:30 
9 elever  
Ansvarig: US med gästspel från Mia 
Ridning ca 1 timme. Ta med egen lunch. 
500:-  

 
Sista minuten ridning. 
För dig som kan rida själv i alla gångarter samt hoppa in med kort varsel. 
6 elever per tillfälle 
Ansvarig: Styrelsen 
För de ponny/hästar som inte blir bokade för kurser så kommer vi kunna erbjuda ”sista 
minuten” ridning på Lördagen och Söndagen i påsk.  

Du får då möjlighet att rida en av de hästar som inte använts på kurs, och beroende på din 
kunskapsnivå så kommer vi tillsammans fram till ett passande sätt att rida hästen. Det kan 

tex vara fri ridning på utebanan, eller en lättare uteritt ihop med en ansvarig från 
Styrelsen/US. 
Om du är intresserad av detta så kan du maila till: anmalan@burf.nu och meddela vilken 

dag du kan, om det är ponny eller storhäst du kan rida på, samt vilken nivå du rider på 

idag.(och nej, man väljer inte häst �) Vänligen notera att vi inte kommer kunna 

garantera att det blir en häst över till dig, och ridning sker endast på de avtalade 

tiderna som erbjuds! 
Erbjudan om plats kommer på mail ca 1 dag innan ridning. 

200:-/1 timmes ridning 
 


