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Häst- och ryttarutveckling 
 
Häst- och ryttarutveckling är en ny del av ridskolan, det är så mycket mer än att rida lektion någon 
enstaka gång i veckan. Som deltagare i häst- och ryttarutveckling har du nästan en ”egen häst”, 
men den ägs och försäkras av ÖRS. Ett koncept för dig som vill prova på något nytt och 
utvecklande, både för dig och den nya lektionshästen.  
Ridskolan får idag in nya lektionshästar med varierande utbildningsnivåer och kunskaper.  
Den nya hästen behöver en utbildningsplan för att lättare kunna gå in i lektionsverkssamheten och 
vi ger hästen en bra grund för sin långa karriär här på ridskolan. 
 

Vad innebär det att vara med i häst- och ryttarutveckling? 
Du ska idag vara medlem och rida på ridskolan, du ska rida minst i en 2:a. Du förväntas kunna rida 
i alla gångarter samt kunna rida grundläggande dressyr och hoppning. Prata gärna med din 
ridinstruktör om du har funderingar. Resten lär vi oss tillsammans.  
Som elev tar du hand om hästen fem dagar i veckan. Det vill säga rider hästen enligt den 
utbildningsplan som görs upp i samråd med ansvarig ridlärare: 
 

• Två dagar i veckan rider du för instruktör.  

• En dag i veckan rider du på din befintliga lektionstid. 

• En dag självständig ridning dvs. du tränar hästen själv i ca 1 timme med fram och avskrittning. 

• En dag i veckan ser vi gärna att du rider ut tillsammans med van ryttare och häst. 

• Två dagar i veckan är det vilodag för häst och ryttare. 

• Hästskötsel och daglig visitation, se lathund. 

• Utrustningsvård = smörjning av träns och sadel och borst/tvätt av benskydd. 
 

Örestads Ryttaresällskap står för  
• Ägandet och försäkring av hästen. 

• Hovslagare och veterinär, sårvård. 

• Basutrustning såsom sadel, träns, benskydd, täcken och borstar.  

• Stallskötsel dvs mockning, in-och utsläpp och utfodring. 

• Hästkunnig personal som stöttar och peppar dig. 

• Rätten att rida på anläggningen alla ridbanor ute som inne, dock har lektionsverksamheten 
företräde. 

 
Personalen väljer ut lämplig ryttare som passar ihop med hästen och hästens utbildningsnivå. 
 

Villkor: 
ÖRS står för inköp av hästar samt all utrustning (sadel, träns, etc). Vidare ansvarar vi för inköp av 
foder, hovslagare, veterinär, försäkring m m. Kort sagt alla kostnader som berör hästen. 
Som elev tar du hand om hästen fem dagar i veckan. Det vill säga rider hästen enligt den 
utbildningsplan som görs upp i samråd med ansvarig ridlärare: 
 

• Två dagar i veckan rider du för instruktör. 

• En dag i veckan rider du på din befintliga lektionstid, 

• En dag självständig ridning dvs du tränar hästen själv i max en timme med fram och 
avskrittning 

• En dag i veckan är det uteritt tillsammans med van ryttare och häst. 

• Två dagar i veckan är vilodag för häst och ryttare 
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På detta sätt får den som deltar i ryttarakademin chansen att känna på hur det är att ”äga” häst 
utan att ha det fulla ansvaret såväl när det kommer till omvårdnad, ridning och ekonomi.  
På grund av smittorisk vill vi vid hanteringen av den nya hästen att man använder seperata kläder 
som och därefter byts. 
För mer information kontakta gärna oss på kontoret eller till info@ors.se  
 

Kostnad: 
4000 kr ponny /4500 kr häst per månad 
 
Man binder sig för en månad åt gången. Vid behov för hästens utbildning kan avtalet förlängas 
ytterligare en månad med varierande antal dagar beroende på hästens utbildning. 
Örestads Ryttaresällskap förbehåller sig rätten att avbryta kontraktet om hästen blir sjuk/skadad 
samt om samarbetet mellan häst eller ÖRS och ryttare inte fungerar. 
 
Är du intresserad så hör av dig via e-postadressen info@ors.se 
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