
 

Välkomna till våra 
höstlovsaktiviteter 

 
Under höstlovet kommer vi inte ha några ordinarie ridlektioner, istället kommer vi 

erbjuda andra roliga, intressanta och kanske skrämmande aktiviteter.     

        
 

Måndagen den 31 oktober 

Dagridläger - kl. 09,00 – 15,00 
Vi kommer att mocka, sköta om hästarna och stallet. Ett ridpass och ett teoripass.  

Medtag egen lunch – finns möjlighet att värma.  

Platserna är tyvärr begränsade, 16 platser finns.  

Kostnad: 550 kr/ dag 

 

Clinic/föreläsning ”Horsemanship” – kl. 17,00 – 19,00 
Här kommer ni få en genomgång om hästens naturliga beteende, där tanken är att förbättra 

samarbetet och relationen mellan hästen och ryttaren. Genom kommunikation på hästens språk, 

kan vi lära oss hur hästen reagerar och agerar, och på så sätt kan vi undvika eventuella problem.  

 

Teori och praktiska delar kommer att varvas och kvällen kommer att avslutas med en workshop.  

Föreläsningen hålls av vår instruktör Mimmie och Rebecca Hawk. Rebecca är hästtränare och 

jobbar med problemlösning genom kroppsspråk mellan häst och människa. 

Aktiviteten är kostnadsfri. 

 

 

 



Tisdagen den 1 november                              

Klubb/Maskeradhoppning från kl. 16,30 

Första gruppen är för dig som vill hoppa bombana – 40 cm och andra gruppen för dig som vill 

hoppa 40 cm eller högre.  Ange vid anmälan vilken höjd du vill hoppa.    

   

Pris: 220 kr vid ridning av skolhäst   

     170 kr vid ridning av egen häst    

För dig som rider skolhäst; önska två-tre hästar vid 

anmälan 

 

Vid maskeradhoppning är ni såklart varmt 

välkomna att klä ut er, alla vet väl att alla häxor, 

spöken och pumpor hoppar extra högt! 
 

Under kvällen kommer pris för bästa utklädnad 

delas ut! 
 

 

Onsdagen den 2 november 

Löshoppning kl. 16,30-18,30 
Välkomna att komma och titta på när vi löshoppar en eller några av våra ponnysar.  

Löshoppning är ett sätt att lära unghästar att hoppa men också ett bra sätt för hästen att få 

variation i träningen.   

 

Vi bygger upp hinder tillsammans innan löshoppningen börjar.  

Aktiviteten är kostnadsfri. 

 

Sadelutprovning kl. 19,00-20,30 

Hur hittar man egentligen den perfekta sadeln till sin häst? 

Under kvällen kommer vi tillsammans titta på och lära oss mer om sadeln och dess olika delar. 

Det är viktigt att sadeln passar hästen så den inte får ont eller skav, samtidigt som sadeln ska ge 

ryttaren stöd och hjälp i ridningen. 

 

Vid en sadelutprovning kontrollerar man så att sadeln passar och ligger bra på hästen, och vi 

kommer under kvällen titta mer på hur man kan se detta och hur man själv kan göra en 

tillpassning. 

Aktiviteten är kostnadsfri. 

 

 

Torsdagen den 3 november                              

Rykttävling - kl. 17,00-18,30 

Vi samlas i stallet och pysslar med våra hästar och har rykttävling. Vi ryktar, flätar, fixar frisyrer 

och pyntar våra hästar. Man får ta med egna gummisnoddar, band, rosetter eller andra 

hästvänliga pynt.  

Aktiviteten är kostnadsfri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldraskola kl. 17,00-18,30 
Varje höst erbjuder vi föräldrar en föräldraskola. Den riktar sig främst till er som är nya 



ridskole-mammor och pappor men alla är lika välkomna.  

Vi kommer att prata om föreningslivet i stort, föreningslivet hos oss på Ridklubben Udden och 

hur ett besök hos oss går till. 

Vi kommer att prata om vad vi förväntar oss av er föräldrar och vad vi hoppas att ni kan hjälpa 

oss och barnen med.  

Vi bjuder såklart på fika och aktiviteten är kostnadsfri.  

 

 

 

 

 

Fredag den 4 november 

Klubb/Maskerad-dressyr från kl. 16,30 

Dressyr för alla nivåer, ange vilken grupp du rider i vid anmälan så placerar vi dig i rätt 

startgrupp. Även i klubbdressyren är du varmt välkommen att klä ut dig och under kvällen 

kommer pris delas ut till bästa utklädnad.  

  

Pris: 220 kr vid ridning av skolhäst                    

170 kr vid ridning av egen häst                       

För dig som rider skolhäst; önska två-tre hästar vid anmälan 

 

 
I samband med klubbdressyren finns det chans att ta Ryttarmärken.  

 

Vid anmälan uppger ni vilket eller vilka märken ni vill ta – på hemsidan står det sedan 

tidigare mer om vilka märken som är anpassade för vilken grupp.  

Varje märke kostar 45 kr (ej barnmärkena som gäller för er i Rosa och Vita gruppen, de kostar 

35 kr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spökrunda Ungdomssektionen kl. 19-20,30 

Ungdomssektionen kommer att bjuda in till den årliga spökrunda – mer information om denna 

och anmälan kommer i en separat inbjudan från Ungdomssektionen 



Anmälan till samtliga aktiviteter förutom Spökrundan sker via SportAdmin. 

För anmälan till Spökrundan – se specifik information från 

Ungdomssektionen.   

Eventuell kostnad för aktiviteten fakturas i samband med bokning.  
 

  

 

 

 

 

Varmt välkomna till oss på 
Udden på ett skrämmande 
höstlovet hälsar alla hästar, 
Mimmie, Hedvig och Sandra 
 

 
 
 
 
 
 
 


