
Ridskolan preliminär planering

För en bra struktur och organisation läggs stor vikt även på det teoretiska. Därför 
väver vi ihop genomgångar av olika slag i och utanför stallet i samband med 
ridningen. Detta för att öka kunskapen om häst i helhet, beteende, skötsel, 
säkerhetstänk, utrustning osv.  

Ridlektionerna har upplägget uppvärmning -> huvuduppgift -> avslutning med 
feedback. 

Block 1- Komma igång!
Kommer starta dom här två blocken med ryttarträning som fokuserar på övningar 
som gör dig bättre i sadeln och som förhoppningsvis inspirerar er till att även göra 
dom hemma.
Blocket kommer också fokusera på säkerhet med longering, balansövningar och att 
kunna analysera hästens rörelse från marken. 

V 5
Ryttarträning utan häst
Longering med sadel

V 6
Ryttarträning utan häst
Longering med sadel

Block 2-Töltridning
Takten för tölt? Hovsättning i tölt? Takt problem? Gener?
Hur gör vi för att hästen ska kunna tölta rent?
I de här blocket så kommer vi jobba mycket med hur vi rider tölten och hur vi tar 
oss tillväga för att få en ren tölt.
Vi kommer också jobba med att renaodla våra hjälper och lögjordhet.
 
V6
Kyras ABC
Renodla hjälperna

V7
Serpentiner
Rida på böjt spår, hitta balans i båda varven



V8
Tempoväxlingar på 8-an
Få hästen kvick och jobba hästen mellan våra hjälper

V9
LOV

V10
Rida övergångar, skänkelvikningar
Kunna hitta timing i våran ridning 

V11
Rida på rakbana
Jobba på att kunna hålla fokus även ute

Block 3- Bommar och hinder
De är viktigt att vi rider varierat för att hålla både hästarnas och våran egen 
motivation för arbete. Varierat arbete leder också till att hästarna minskar risken för 
skador.
I detta blocket kommer vi jobba med olika sitser, fokus och balans.

V12
Trav och galoppbommar

V 13
Studs
Hästen får jobba på kvickhet och styrker bakdelen.
Vi ryttare kan då mest fokusera på oss själva med sitsen.

V14
Bana, trail, Smail?

15
LOV

Block 4(17:00)- Lekar

V16
Gymkhana

V17
Hinderbana



Block 4(18:00)- Jobba från marken
Introducera tömkörning.
Perfekt att kunna för att jobba hästen utan ryttare.
När man får se hästen jobba från marken så kan man se sånt man inte känner i 
sadeln och får en bättre bild på hur man ska kunna rida hästen för att blir bättre.

V16
Tömkörning

V17
Tömkörning

Block 5- Uteritt

V18
Uteritt

V19
Jockeyläder

V20
Uteritt

V21
Avslutning
Önskemål?


