
 

 
 

Varmt Välkommen att ansöka till Svenska Ridsportförbundet- och  

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds  

Ryttarutveckling nivå 2 

 

Svenska Ridsportförbundets utvecklingsmodell handlar om att guida fler ryttare rätt på den 
livslånga ridvägen. De skräddarsydda utvecklingsprogrammen, som sträcker sig från förening 
till landslag, är tänkta att ge ryttare på respektive nivå optimala förutsättningar för att lyckas 
med sin sportsatsning.  
De olika nivåerna i Utvecklingsmodellen knyts samman och utgångspunkten är att en ryttare 
ska ”passera” en nivå för att ta sig vidare till nästa. 
 
Nivå 2 är öppen för alla ryttare som vill utveckla sina kunskaper om hästar och 
hästhållning i vardagen och på tävling. Deltagare ska vara medlem i klubb tillhörande 
Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund och licens ska vara löst i klubb inom distriktet. 
 
Är du 13 år och uppåt, rider hoppning, dressyr eller fälttävlan så är det dags att söka till 

Svenska Ridsportförbundets Utvecklingsmodell nivå 2 som genomförs på distriktsnivå.  
Utbildningen genomförs under hösten 2022 och våren 2023. 
 
Svenska Ridsportförbundets Utvecklingsmodell är framtagen med utgångspunkt från den 
tidigare Talangplanen. Utvecklingsprogrammet i sin helhet möjliggörs av Folksam. 

Utbildningsnivå för att kunna söka till projektet till häst/ponny är följande: 
 
Dressyr: LB/ LA  

Hoppning: LB/LA/120  

Fälttävlan:100 klass 

Undantag för ryttare med lovande unghäst kan göras. 

Utifrån rekommenderade förkunskaper så lägger vi stor vikt vid ryttarens engagemang och 
intresse.  

Ryttarutveckling nivå 2 är en del i Svenska Ridsportförbundets utvecklingsmodell. 
Utbildningen innehåller främst teoretiska träffar enligt utvecklingsmodellen men det 
kommer även att ev. anordnas en uppsutten träff.  



 

 

Kortfattat program: 
 

Delkurs 1 och 2  En del av svensk ridsport, Dina mål din satsning 

Delkurs 3            Hästen 

Delkurs 4            Fysiken i fokus 

Delkurs 5            Ridlära i fokus 

Delkurs 6 - 7      Älska utmaningen, nu börjar det 
 
Datum för träffarna kommer i samband med bekräftelsen men första träffen är inbokad till 
den 7 november, kvällstid. 
 

Ansökan/uttagning 
Skriftlig ansökan på bif. formulär till distriktskansliet senast 1: a oktober 2022. 
Mejla till: evelina.ketola@ridsport.se 
 
 
Kostnad: 2000 kr inklusive jacka/väst. 

 
Utifrån rekommenderade förkunskaper så lägger vi stor vikt vid ryttarens engagemang och 
intresse.  

Varmt Välkommen med din ansökan! 

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund 
Nedre Kaserngården 5 
415 27 Göteborg 
goteborg@ridsport.se 
 
Mobil 0706–801973 Evelina Ketola 

Mobil 0709–265921 Kerstin Gunnesson 
Telefon 031-7266121 
 
 
 
www.ridsport.se/goteborg 
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