
 

             Ridskolans terminsplan HT 2021 

*Terminen startar med att alla grupper har en lektion med både teori och ridning. På de lägre nivåerna går vi främst igenom våra rutiner för stall och ridning. På de högre 
nivåerna tittar vi på utbildningsplanen och bildar oss en uppfattning om vilka kunskapsområden och utmaningar vi står inför, och resonerar kring hur vi kan ta oss an dem.☺ 

[RIDPERIOD 1] (faktura betalas 25/8) Hästis, Nyb, Forts, M1, M2, M3 M4 + Vuxen + Extragrupper M5 + Brons 

Lör v. 33 - fre v. 34 Terminsstart, både teori + ridning* Terminsstart, både teori + ridning*  Terminsstart, både teori + ridning* 

Lör v. 34 – fre v. 35 Dressyr – inverkan + takt Dressyr – inverkan + takt Dressyr – inverkan + takt 

Lör v. 35 – fre v. 36 Uteridning – naturbana i skogen Uteridning – naturbana i skogen Markarbete – raka spår 

Lör v. 36 – fre v. 37 Markarbete – raka spår Markarbete – raka spår Hoppning – serier  

Lör v. 37 – fre v. 38 Dressyr – lösgörande arbete Dressyr – lösgörande arbete Dressyr – lösgörande arbete 

Lör v. 38 – fre v. 39 Hoppning - serier Hoppning - serier Markarbete – böjda spår 

Lör v. 39 – fre v. 40 Markarbete – böjda spår Markarbete – böjda spår Hoppning – böjda spår 

Lör v. 40 – fre v. 41 Dressyr – handen + kontakt Dressyr – handen + kontakt/stöd Dressyr – handen + kontakt/stöd 

Lör v. 41 – fre v. 42 Hoppning – böjda spår Hoppning – böjda spår Markarbete – ’på längden och tvären’ 

[RIDPERIOD 2] (faktura betalas 25/10) Hä, Ny, Fo, M1, M2, M3 M4 + Vuxen + Extragrupper M5 + Brons 

Lör v. 42 - fre v. 43 Markarbete – ’på längden och tvären’ Markarbete – ’på längden och tvären’ Hoppning – hjälpbommar, rytm 

Lör v. 43 – fre v. 44 Dressyr – sits, skänkel, hand Dressyr – sits, skänkel, hand Dressyr – sits, skänkel, hand 

Lör v. 44 – fre v. 45 Hoppning – hjälpbommar, anridning Hoppning – hjälpbommar, anridning Dressyr – tempoväxlingar, schwung 

Lör v. 45 – fre v. 46 Dressyr - tempoväxlingar Dressyr - tempoväxlingar Hoppning – hjälpbommar, anridning 

Lör v. 46 – fre v. 47 Caprilli – kontroll + samspel Caprilli – kontroll + samspel Dressyr – rakriktad vs rakställd 

Lör v. 47 – fre v. 48 Dressyr – rakställning Dressyr – rakställning Caprilli – kontroll + samspel 

Lör v. 48 – fre v. 49 Dressyr – balans Dressyr – balans + form Hoppning – relaterade avstånd 

Lör v. 49 – fre v. 50 Hoppning – JULHOPPET! Hoppning – JULHOPPET! Dressyr – samling 

Lör v. 50 – tors v. 51** Barbacka – julkul! Barbacka – julkul! Hoppning – JULHOPPET! 

** Den sista fredagen utgår pga julafton. Fredagselever kommer att bli erbjudna plats i andra grupper denna sista ridlektionsvecka på terminen. Kom gärna med önskemål! 


