
 

  

Kursen vänder sig till dig som vill gå en ledarutbildning med inriktning på att kunna leda 
lektioner på basnivå i hästkunskap, ridning och ridlära.  

Du bör också ha uppnått personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning 
och hästkunskap som motsvarar godkänt prov för Bronsmärke, dvs. LB dressyr och 
0.90/Lätt D-hoppning. 

SYFTE: Ridledarkursen ska ge dig en insikt i ridläraryrket och du får en chans att 
testa på vad det innebär att jobba som ridlärare.  

KRAV: - att du under året fyller 18 år  
- att du har gått Basutbildningen (Har du även gått ULK steg I-III  så är det 
meriterande)  
- du ska lämna in ett digitalt ridprov. Mer information om vad ridprovet ska 
innehålla lämnas när ansökan inkommer.  
- Till sist, du skall vara medlem i en förening ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet och du skall ha föreningens rekommendation. 

KURSHÄST Egen häst alt maxad D-ponny skall tas med. Denna skall ha uppnått minst 6 
års ålder samt ha en utbildningsståndpunkt motsvarande tävlingsmässigt 
Lätt B dressyr och 0.90/lätt D hoppning. Ansvar för tillgång till reservhäst 
under kurstiden ligger gemensamt på kursdeltagaren och föreningen.  
Den häst du tar med skall vara van att ridas i grupp och kunna vara med på 
dressyr, hoppning och uteritter. Under kursens gång byter eleverna hästar 
vid ett par tillfällen. 

KURSLEDARE Birgitta Lindstrand och Åse Li Sterner. 



 

INNEHÅLL: - I utbildningen ingår både dressyr och hoppning,  
- Instruktörskunskap med ridlära, 
- Instruktörstjänst samt häst- och stallvård.  
- Vikten är lagd på instruktörstjänst/-kunskap dvs lektioner med 
lektionsföring, grundläggande pedagogik och lektionsplanering.  
 
Inför Ridledarutbildningen bör du vara i god kondition och igång med din 
ridning, både dressyr och hoppning. Under kursen kommer du att rida 
flera pass per dag  

KURSAVG. 25 000: -/deltagare. I kurskostnaden ingår helpension för ryttare och 
stallplats med grovfoder för en häst. Ange specialkost. Kurslitteratur 
grundpaket ingår.  

OBS! FÖRENINGAR PASSA PÅ ATT ANSÖKA OM PROJEKTSTÖD TILL DETTA! 
Ni kan få bidrag på 8000kr/deltagare som stöd till denna Ridledarutbildning. 
Ansökan öppnar 1 februari 2023. Läs mer om detta här >>> 

ANSÖKAN Skriftlig ansökan med föreningens namnteckning mejlas till 
gavleborg@ridsport.se senast den 31 mars 2023. 
Ansökan hittar du här via denna länk >>  
Ridprovet ska skickas in digitalt senast den 15 april, anvisningar skickas  ut 
efter anmälan har inkommit. Anmälan är bindande när du blivit antagen 
och faktura skickas ut med 30 dagars betalningsvillkor. 

En digital informationsträff kommer att anordnas i början av maj. 
 Max 12 och minimum 8 deltagare. 

FRÅGOR? gavleborg@ridsport.se eller 070-280 13 88, 070-280 77 99. 

VÄLKOMMEN! 
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