
 

                                                                                                                             
HÄSTKUNSKAPSVECKA v. 

 

Under Hästkunskapsveckan så kommer du som elev 
kunskaper genom att gå på olika föreläsningar, kurser och avsuttna lektioner. Det är inga 
ordinarie lektioner denna vecka.
Du väljer själv vilka och hur många pass du vill gå på. Anmälan till passen 
på mejl info@oskarshamnsrk.se
Terminseleverna på ridskolan har redan i sin 
medlem men ej ridskoleelev är priset 50kr/pass för senior och 40kr/pass för junior. Du kan även 
betala 150kr/senior eller 130kr/junior och gå på så många pass du vill. Avgifterna faktureras.
 
Måndag 
18.00 -19.00 Prova på voltige 
Vill du prova på voltige? Voltige är när en linförare longerar hästen och man gör gymnastiska övningar 
uppe på hästryggen . Detta är ett tillfälle för dig att prova på voltige och kanske börja i en av våra 
nybörjargrupper som vi ska starta upp. Både stora och små är välkomna! 
 

Tisdag 
17.00-ca 19 Hästskötarkurs steg 1
På höstskötarkursen är alla från 7 år och uppåt välkomna som vill lära sig mer om grundläggande häst 
och stallskötsel, foder, stallregler och hästens beteende. Efter genomgå
varsitt diplom. OBS! man måste gå alla tre
 

Onsdag 
17.00-ca 19 Hästskötarkurs steg 1
 
Torsdag  
17.00-ca 19 Hästskötarkurs steg 1
 
19.00 - 20.30 Riddemo med ridlärarna och ridskolehästarna
Instruktörerna rider och visar.  
 
Fredag 
17.00-ca 19.00 Stallkul med Ungdomssektionen
Är mamma och pappa på föräldrarpaketet är barnen välkomna på detta under tiden men givetvis är 
även alla andra juniorer som rider på ridskolan välkomna. Idag lär vi oss 
stallskötsel. Vi tittar lite extra på stallet 
man hos hästen? Vad äter hästen för mat? Hur tar vi hand om hästens utrustning?  Vi övar även på att 
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Under Hästkunskapsveckan så kommer du som elev att ha möjlighet att utöka dina teoretiska 
kunskaper genom att gå på olika föreläsningar, kurser och avsuttna lektioner. Det är inga 

vecka. 
Du väljer själv vilka och hur många pass du vill gå på. Anmälan till passen på lista i stallet eller 

info@oskarshamnsrk.se eller på telefon 0491-779 81. 
Terminseleverna på ridskolan har redan i sin avgift betalat för passen denna vecka. Är du 
medlem men ej ridskoleelev är priset 50kr/pass för senior och 40kr/pass för junior. Du kan även 
betala 150kr/senior eller 130kr/junior och gå på så många pass du vill. Avgifterna faktureras.

Vill du prova på voltige? Voltige är när en linförare longerar hästen och man gör gymnastiska övningar 
uppe på hästryggen . Detta är ett tillfälle för dig att prova på voltige och kanske börja i en av våra 

a upp. Både stora och små är välkomna!  

kötarkurs steg 1  
På höstskötarkursen är alla från 7 år och uppåt välkomna som vill lära sig mer om grundläggande häst 
och stallskötsel, foder, stallregler och hästens beteende. Efter genomgången kurs får alla deltagarna 

OBS! man måste gå alla tre dagarna för att ha genomfört kursen.  

kötarkurs steg 1  

kötarkurs steg 1 

20.30 Riddemo med ridlärarna och ridskolehästarna 

ca 19.00 Stallkul med Ungdomssektionen 
Är mamma och pappa på föräldrarpaketet är barnen välkomna på detta under tiden men givetvis är 
även alla andra juniorer som rider på ridskolan välkomna. Idag lär vi oss mer om hästar och 
stallskötsel. Vi tittar lite extra på stallet – hästens hem. Vad ingår i de dagliga rutinerna? Hur mockar 
man hos hästen? Vad äter hästen för mat? Hur tar vi hand om hästens utrustning?  Vi övar även på att 
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ha möjlighet att utöka dina teoretiska 
kunskaper genom att gå på olika föreläsningar, kurser och avsuttna lektioner. Det är inga 

på lista i stallet eller 

avgift betalat för passen denna vecka. Är du 
medlem men ej ridskoleelev är priset 50kr/pass för senior och 40kr/pass för junior. Du kan även 
betala 150kr/senior eller 130kr/junior och gå på så många pass du vill. Avgifterna faktureras. 

Vill du prova på voltige? Voltige är när en linförare longerar hästen och man gör gymnastiska övningar 
uppe på hästryggen . Detta är ett tillfälle för dig att prova på voltige och kanske börja i en av våra 

På höstskötarkursen är alla från 7 år och uppåt välkomna som vill lära sig mer om grundläggande häst 
ngen kurs får alla deltagarna 

 

Är mamma och pappa på föräldrarpaketet är barnen välkomna på detta under tiden men givetvis är 
mer om hästar och 

hästens hem. Vad ingår i de dagliga rutinerna? Hur mockar 
man hos hästen? Vad äter hästen för mat? Hur tar vi hand om hästens utrustning?  Vi övar även på att 



 

 

borsta, rykta och kratsa hovar på hästarna i stallet och kanske hinner vi även med att leka lite roliga 
lekar. 
17.00-ca 19.00  Föräldrarpaketet – extra tillfälle för alla som missat! 
Föräldrarpaketet är obligatoriskt för föräldrar till barn som rider på ORK. Har man av någon anledning 
missat detta vid tidigare tillfällen har man nu möjlighet att ta igen det. Även seniorer som rider hos oss 
är välkomna att gå detta för att få en bättre inblick i vår verksamhet. Matilda Arneving går igenom allt 
man behöver veta som ny elev och givetvis finns det även möjlighet att ställa frågor om vår 
verksamhet. Klubben bjuder på fika! 
 

Lördag 
10.00 -14.00 
Workshops med olika teman med möjlighet att prova – på vid vissa stationer 
Tömkörning – Tomas Jonsson 
Longering – Anette Johansson 
Visa häst vid hand – Matilda Arneving  
Dekorativ Hästvård – Caroline Stjernberg 
Foderlära – Madeleine Dunsäter 
Visitation – Linnéa Karlsson 
 
 
Om du har frågor angående Hästkunskapsveckan så är du välkommen att kontakta 
verksamhetschef Madeleine Dunsäter på 070-32 118 32 eller 
madeleine.dunsater@oskarshamnsrk.se.  


