
 

Välkomna till våra 
påsklovsaktiviteter 

 

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

erbjuda andra roliga, intressanta och kanske skrämmande aktiviteter.     

        
 

Tisdagen den 11 april 

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 

 

  

      Igenridning/Drop-In-Lektion kl. 17,00 och kl. 18,00 och kl. 19,00 

För er som har varit sjuka under någon av era lektioner – eller för er som fick inställd lektion 

fredagen den 17 februari erbjuder vi nu möjlighet att rida igen ert missade ridpass.  

 

Lektionen kl. 17,00 är anpassad för er i rosa/vit/grön grupp 

Lektionen kl. 18,00 är anpassad för er i röd/gul grupp 

Lektionen kl. 19,00 är anpassad för vuxna elever 

 

Igenridningen är främst för de elever som har missat lektion – i mån av plats kan man rida på 

drop-in-platser 

All anmälan till igenridning görs därför till instruktör Mimmie. 

 

 

 



 

 

 

Onsdagen den 12 april                              

Igenridning - kl. 15,00 och kl. 16,00 
För er som har varit sjuka under någon av era lektioner – eller för er som fick inställd lektion 

fredagen den 17 februari erbjuder vi nu möjlighet att rida igen ert missade ridpass.  

 

Lektionen kl. 15,00 är anpassad för er i rosa/vit/grön grupp 

Lektionen kl. 16,00 är anpassad för er i röd/gul grupp 

 

Igenridningen är främst för de elever som har missat lektion – i mån av plats kan man rida på 

drop-in-platser 

All anmälan till igenridning görs därför till instruktör Mimmie. 

 
 

Märkestagning - kl. 17,30 
Nu finns det chans att ta Ryttarmärken. Att ta märken är ett sätt att visa att du som elev 

behärskar de moment som ingår i just din ridgrupp. För att ta sitt märke krävs det en godkänd 

teoretisk del och en godkänd praktisk del. Under kvällen görs först den teoretiska delen i stallet 

(eller i cafeterian), och sedan den praktiska delen i ridhuset. 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. 

 

 

 

 

Torsdagen den 13 april 

Påskhoppning  - 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 hästar vid anmälan 

 

Vid påskhoppning är ni såklart varmt välkomna att klä ut er, alla vet väl att alla påskkärringar 

och påskkycklingar hoppar extra högt! 

 

 

 

 

Fredagen den 14 april                              

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. 

 

Stallvärdinneträff kl. 19,00-21,00  
Alla stallvärdinnor träffas för en trevlig kväll tillsammans! Vi äter tillsammans (alla betalar sin 

egna mat). Vi har ett pass hästkunskap, mockningskurs samt och sen bara umgås vi och har kul 

under kvällen! 

 

 

 



 

Lördag den 15 april 

Påskritt, kl. 09,00 - kl. 10,00 och kl. 11,00 

Vi rider ut en tur tillsammans. Turen varar ca 45 minuter. De två första grupperna rider i ett      

tempo anpassat efter väderlek/underlag. Sista gruppen är för dig som vill rida ett lugnare tempo 

med ledare.  

Pris: 220 kr/tur 

 

 

Äggjakt kl. 13,00    

För våra yngre medlemmar erbjuder vi äggjakt på anläggningen.  

Äggjakten sker till häst och det finns begränsat antal platser – 10 stycken. Samtliga ägg-letare 

behöver ha med sig en ledare till sin häst! 

Kostnad: 80 kr 

 

Vill man komma hit utan anmälan och bara leta ägg till fots går det bra – det finns då mindre 

godisägg att köpa på plats.  

 

 

 

 

 

Anmälan till samtliga aktiviteter förutom igenridningen sker via 

SportAdmin. 

Eventuell kostnad för aktiviteten fakturas i samband med bokning.  
 

  

 

 

 

 

Varmt välkomna till oss på Udden på ett vårigt påsklov 

hälsar alla hästar, Mimmie, Hedvig, Towe och Sandra 

 
 


