
TEORIVECKA! 

 

Under vecka 42 har vi teori! Det innebär att vi ej har uppsutten verksamhet! 

Schema följer som nedan! 

 

Måndag 16/10 

 17.15-19.15 Häst och Stallvårdskurs med Cattis! Samling vid cafèt sen går ni 

gemensamt ut i stallet och Cattis instruerar och förklarar. Häst och 

stallvård är väldigt nyttigt för alla och vi uppmuntrar föräldrar att 

deltaga för att på så vis kunna vara behjälpliga till sina barn. 

Tisdag 17/10 

 17.30-19.30 Hästhållning med Natalie, denna teori är från grupp 2 och 

uppåt. Här kommer Natalie gå igenom vad som är bra att tänka på och 

dessutom kommer det komma lite kluriga frågor, kanske till och med ett 

prov! 

 18.00-20.30 Ridteori med Camilla, här kommer några av Camillas elever 

rida och resten är med och ser på , ställer frågor mm. Camilla inleder med 

teori, så samling i fiket. Denna teori är för vuxen och ungdomsgrupper, 

inriktning mot dressyr. 

 

 

Onsdag 18/10 

 17.30-19.30 Dressyr inriktad teori för ponnygrupp 3-5 med Cattis. Ni börjar i 

salen med teori runt ryttarens hjälper och att få hästen eftergiven och 

lösgjord, därefter fortsätter det i ridhuset med visning på rörelser i 

praktik. 

 18.00-19.00 Hoppteori med Gunilla, Vi bygger tillsammans fram lite olika 

hindertyper och därefter kommer några elever rida och visa samtidigt 

som Gunilla berättar och förklarar. Inriktning mot tävling i hoppning! 

 

Torsdag 19/10 

 17.30-18.30 Teori med Marie för ponnygrupper 1-2, hästens utrustning och 

hästens delar. Samling i fiket, därefter går ni med Marie till 

sadelkammaren och därifrån vidare ut i stallet. 

 18.45-19.45 Teori med Marie ponnygrupp 3-4,  longering/tömkörning, Marie 

visar och förklarar och det kommer finnas möjlighet att prova på under 

Maries handledning.* 



 19.00-20.00 Mounted-Games Teori med Nisse i salen, Nisse visar film och 

ni går därefter igenom delar av filmen, då ni även får chans att ställa 

frågor.  

 

 

Fredag 20/10 

 17.00-18.00 Häst och stallvårdskurs för grupp 1, både ponny och häst är 

välkomna, Felicia visar först i sadelkammaren, hästens utrustning, 

därefter fortsätter ni ut i stallet för praktiska övningar. 

 18.00-19.00 Teori för ponnygrupp 2-3 med Felicia, ni går mer in på detaljer 

runt ridvägar och olika övningar hur det genomförs mm, dessutom 

kommer ni få ett litet frågeformulär med kluriga frågor av Felicia där ni 

sen gemensamt går igenom svaren. 

 

Lördag 21/10 

 10.00-12.00 Häst och stallvårds kurs med Natalie för knatte och 

ponnygrupp 1. Natalie börjar i sadelkammaren där ni går igenom hästens 

utrustning, därefter går ni vidare ut i stallet för praktiska övningar runt 

hantering av hästen. 

 

 

Varmt Välkomna 

Hälsar alla vi på 

Alleby Ridskola! 

 

 

 


