TEMADAGAR
RIDSKOLAN INFORMERAR
TEMADAGAR - teori
På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin
som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning. Temadagar är vårt alternativ
på teoriundervisning. Vi satsar mycket på att få hit bra förläsare och kunniga yrkesmän för
att göra temadagen så intressant och varierande som möjligt. Istället för teori 2 ggr/termin
på gruppens ordinarie ridtid har vi ett antal olika temadagar med olika teoriämnen. Eleven
får själv välja när och hur många tillfällen den vill vara med på. Föräldrar är också välkomna
att delta. Den ordinarie lektionsverksamheten kommer att utgå under temadagen, dvs ingen
ridning den dagen. Det kommer att vara en måndag, en tisdag, en onsdag osv under
terminen. En ridgång förvandlas till temadag men man har möjlighet att ta del av totalt 6
stycken temadagar som ridande elev på ridskolan.

KOSTNAD
Lektionsryttare

alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill.
(gäller även för anhöriga)

Övriga medlemmar
Icke medlemmar

50:-/temadag
100:-/temadag

ANMÄLAN
Anmäl dig via Horsemanager. Du hittar temadagarna under
aktiviteter. Anmäl alla i familjen som tänkt gå. Anmälan är viktig
så vi dels vet hur många som tänkt gå men också för att vi ska
veta hur mycket material som ska kopieras upp osv. Från
ridskolan hoppas vi verkligen att intresset från er sida är stort och
att ni vill vara med på flera temadagar.

VIKTIGT!
Ibland kan det tyvärr vara så att vi tvingas ställa in en temadag med kort varsel. Det kan tex
vara p.g.a. väder, att föreläsaren blir sjuk eller att det är för få anmälda. Det kan vara bra att
ta för vana att titta en sista gång på bloggen innan ni åker hemifrån till temadagen. Där
skriver vi ifall den skulle bli inställd. Till alla som anmält sig via horsemanager kommer vi
även skicka ett mail.

FREDAG 3/2 v.5 KL 18:00-ca19:30
TR-ÄNDRINGAR & ANNAN BRA
TÄVLINGSKUNSKAP MED
MARGARETA WETTERBERG
Margereta Wetterberg kommer till Jutagården och pratar om tävling.

MÅLGRUPP:
Denna temadag riktar sig till dig som har tävlingsvana sen tidigare. Från lokal nivå och uppåt.
Det riktar sig även till dig som ska gå Grönt Kort kurs i år.

UPPLÄGG:
Kvällen är en teorikväll. Margareta kommer gå igenom TR-ändringar 2017, vaccination i
TDB, hjälmregler/utrustning och annan kunskap som kan vara bra att kunna när man är ute
och tävlar.
Medtag gärna TR så du lätt kan hänga med när ni pratar TR-frågor.
http://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/

Anmäl dig via Horsemanager.
Välkommen!

LÖRDAG 4/2 v.5 KL 10:00-ca11:30
TOLERANS- & TRICKTRÄNING
MED SARA ROTT
Sara Rott kommer tillbaka och håller en fortsättningsclinic!

MÅLGRUPP:
Den här temadagen riktar sig till alla elever. Ung som gammal, nybörjare till mer erfaren ryttare.
Missade du förra temadagen innan jul när Sara kom och berättade om hur hon tränar sina
hästar i tolerans och trickträning. Nu har du chansen igen.
Var du på temadagen men känner att du vill lära dig mer. Då är detta temadagen för dig!

UPPLÄGG:
Den här gången kommer Sara gå lite djupare in på toleransträning. Hon kommer även visa hur
hon börjar lära in olika trick rent praktiskt. Hur ser det ut från steg 1 osv… Sara kommer visa
på en av våra lektionshästar som är helt grön.
Dessutom har hon med sin Tinni och kommer visa hur det ser ut när hästen lärt sig. Här får vi
se alla färdiga trick.
Du som vill kommer även få prova på att göra något trick med Tinni.
Fyra viktiga saker som Sara alltid har med mig när hon tränar häst:
1. Är hästen LUGN/ TRYGG?
2. VET hästen vad som förväntas av den?
3. KAN hästen utföra det jag förväntar mig av den?
4. Vad gör just denna hästen NÖJD? vad får just denna hästen att känna sig STOLT?

Anmäl dig via Horsemanager.
Välkomna!
TIPS: Är du intresserad av att träna för Sara med din egen eller ridskolans häst så finns
möjligheten efter clinicen. Läs mer i särskild inbjudan till träning för Sara.

TORSDAG 16/2 v.7 KL 18:00- ca 19:00
SADELINPASSNING MED SHARPMAN
Sharpman Saddlery kommer till Jutagården för att prata sadlar med våra elever. Vill du veta
hur man tillpassar en sadel och vad som är viktigt att tänka på är detta temadagen för dig.

MÅLGRUPP:
Den här temadagen riktar sig till de mer erfarna eleverna på ridskolan.
Från grupp 3 och uppåt.

OM SHARPMAN:
Sharpman bedriver sadelinpassning runt om i landet. De har två specialinredda, välutrustade
bussar som de besöker ridanläggningar och ridklubbar runt om i Sverige. Med sig har de
hundratalet sadlar av olika märken och modeller.
Deras arbete är att sätta hästen i fokus, alla hästar har rätt till en utrustning som passar dom.

UPPLÄGG:
Det börjar med en presentation och en kortare teoretisk genomgång av sadlar och
sadelinpassning. Därefter kommer de visa praktiskt på en av våra lektionshästar som får vara
modell under kvällen. De visar även uppsuttet vad som händer om tex sadeln är för stor/liten,
smal/bred osv.
Anmäl dig via Horsemanager.
Välkomna!

TIPS:
Tidigare denna dag kommer Sharpman finnas på plats i Jutagårdens ridhus så du med egen
häst kan boka in dig för sadelprovning. Du kan antingen boka tid för en kontroll av din egen
sadel, för nyinpassning eller för återbesök om du anlitat Sharpman tidigare. Se mer info på
deras hemsida.
Information om Sharpman Saddlery: http://www.sharpman.se/sadelinpassning-19766645
Bokning: https://www.bokadirekt.se/places/sharpman-sport-aktiebolag-11298

