
 
 

 

Inbjudan  

till  

Ungdomsledarkurs  

Steg I och II hösten 2022, och steg III våren 2023 
 

Ungdomsledarutbildningen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med 

och stödja barn och ungdomsverksamheten i din förening. 

 

Ungdomsledarkursen ger dig också generella ledarkompetenser som är användbara även i 

andra sammanhang, utanför stallet. 

 
Kursens mål 

. Utveckla förmågan att kommunicera och att samarbeta för att möta och leda 

människor. 

. Få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och 

ledstjärnor. 

. Få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap. 

. Utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten. 

. Utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett 

säkerhetsperspektiv. 

. Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i 

föreningsverksamheten i klubben. 

 

Kursledare: Michaela Görloff. 

   

Datum: 

 

Steg I: 22-23 oktober 2022 

Steg II: 19-20 november 2022 

Steg III: 11-12 mars 2023 

 

Hur: Kursen bedrivs som helginternat och omfattar tre steg, sammanlagt sex 

kursdagar med mellanliggande hemuppgifter. Du skall ha fyllt 15 år för att gå 

Ungdomsledarkursen samt vara medlem i en av Svenska Ridsportförbundets 

anslutna föreningar. 

 

Var: Kursen kommer att hållas på Wendelsbergs Folkhögskola i Mölndal. 



 

 

 

Avgift: Kursavgift: 6.500 kr/elev faktureras efter anmälningstidens utgång. I 

kursavgiften ingår helpension alla tre helgerna inkl. övernattning, föreläsare, 

kursmaterial och ungdomsledarjacka. Faktura skickas till föreningen. 

 

Bidrag:  Som förening kan ni söka Projektstöd för Ungdomsledarkurserna från 

  Svenska Ridsportförbundet, 4000 kr/deltagare. 

Kan sökas på föreningens 2022 års projektansökan om man inte hunnit söka 

under 2021. 

 

Anmälan: Sista anmälningsdag är fredagen den 7oktober-22. Anmälan görs av den 

utbildningsansvarige på klubben och anmäls via länk på antingen Göteborg & 

Bohusläns Ridsportförbunds hemsida, www.ridsport.se/goteborg eller i bif. länk:  

 https://forms.gle/uYJ29QwZg8FN7wyaA 

 

Anmälan är bindande 

Deltagarna skall ha för avsikt att gå alla 3 steg. I och med att anmälan skickats in är man 

anmäld till hela kursen, alla steg. Anmälan blir bindande med betalningskrav när tidpunkt för 

sista dag för anmälan passerat. 

 

Upplysningar: Kansliet: evelina.ketola@ridsport.se eller goteborg@ridsport.se  

    Telefon 0706 801973 

 

Välkommen med din anmälan! 

 

Göteborgs & Bohusläns Ridsportförbund  
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