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Två-dagars kurs med max 6 elever per grupp. 

 Vissa kurser genomförs med en utökad teoridel kopplat till kursen och har då en något förhöjt 

pris. Teoripasset kommer innehålla övningsupplägg, olika ridtekniska genomgångar och 

återkoppling av dagens ridpass.  

 

Tisdag 27/12-Onsdag 28/12 

Dressyrkurs 

Ridtid: 10:00-11:00 

 

Theres Hultgren Nivå 2- 3  

Hoppkurs: 

Ridtid: 17:00-18:00 
Louise Printzlow Nivå 2–3  

Hoppkurs: 

Ridtid: 18:00-19:00 
Louise Printzlow Nivå 3–4  

 

Torsdag 29/12-Fredag 30/12 

Markarbetskurs  

Ridtid:  13:00-14:00 

Teori: 12:00-12:30 + 14:30-15:00 

Hästskötsel: 12:30-13:00 + 14:00-14:30 

Moa Rincker Lätt nivå 

Utökad 

1 timmes teori 

och återkoppling 

fördelat före och 

efter ridpasset 

Dressyrkurs  

Ridtid: 17:00-18:00 

Teori: 16:00-16:30 + 18:30-19:00 

Hästskötsel: 16:30-17:00 + 18:00-18:30 

Pia Nilsson Nivå 2-4 

Utökad 

1 timmes teori 

och återkoppling 

fördelat före och 

efter ridpasset 

Dressyrkurs  

Ridtid: 19:00-20:00 

Teori: 18:00-18:30 + 20:30-21:00 

Hästskötsel: 18:30-19:00 + 20:00-20:30 

Pia Nilsson Nivå 2-4 

Utökad 

1 timmes teori 

och återkoppling 

fördelat före och 

efter ridpasset 

  



 

Måndag 2/1-Tisdag 3/1 

Hoppkurs 

Ridtid:  15:00-16:00 

 

Anna Cederquist Nivå 2-4 

 

Hoppkurs OBS PONNY 

Ridtid: 13:00-14:00 

Teori: 12:00-12:30 + 14:30-15:00 

Hästskötsel: 12:30-13:00 + 14:00-14:30 

Anna Cederquist Nivå 2-3 

Utökad 

1 timmes teori 

och återkoppling 

fördelat före och 

efter ridpasset 

WE-kurs Se separat anslag om WE 

 Ridtid: 17:00-18:00 

Teori: 16:00-16:30 + 18:30-19:00 

Hästskötsel: 16:30-17:00 + 18:00-18:30  

Anette Liljegren Nivå 1–2 

Utökad 

1 timmes teori 

och återkoppling 

fördelat före och 

efter ridpasset 

WE-kurs Se separat anslag om WE 

Ridtid: 19:00-20:00 

Teori: 18:00-18:30 + 20:30-21:00 

Hästskötsel: 18:30-19:00 + 20:00-20:30 

Anette Liljegren 

Nivå 2–4 

Ska ha 

deltagit i 

WE-kurs 

Utökad 

1 timmes teori 

och återkoppling 

fördelat före och 

efter ridpasset 

   

    

  Senior 800 kr, varav 200 kr i anmälningsavgift 

 Junior 650 kr, varav 150 kr anmälningsavgift 

Utökade kurser: Senior 900 kr Junior 750 Kr 

För att det ska bli så rättvist som möjligt har vi infört följande: max två kurser per person och 

en av vardera disciplinen, det är alltså inte tillåtet att anmäla sig till två hopp- eller två 

dressyrkurser. I mån av plats släpps denna tillämpning den 5 december och då blir det helt 

fritt att anmäla sig till de platser som finns kvar 

Nytt för i år är också att anmälan blir bindande och en anmälningsavgift på cirka 20 - 25% 

(beroende på kursens pris) kommer debiteras strax efter att ni har anmält er till en kurs, denna 

summa är inte återbetalningsbar och ska vara betalad inom en vecka efter anmälan, annars 

förlorar ni platsen.  

Anmälan kan göras från 10 november 18:00 via min ridskola. 

 Betalningsfri avbokning till och med 18 dec för kurser som genomför v 52 och 25 dec för 

kurser som genomförs v 1 via mail till info@ors.se  

 


