
 

 
 

 
 
 

 

Välkommen att ansöka till årets Ridledarkurs  
 

Målgrupp 
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. Kraven för att få gå Ridledarutbildningen är att du under året 

fyller 18 år och har gått Basutbildningen. (Har du även gått ULK steg I-III så är det 

meriterande.) Du skall också ha ridit upp godkänt ridprov där hoppning ingår. Till sist, du skall 

vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och du skall ha 

föreningens rekommendation.  
      

Plats  
Grevagården, Skövde 

Kurstid 

25 juni – 14 juli                                                                                                         

 
Kursledare 

 Lena Annergård, Ridledarutbildare Svenska Ridsportförbundet 

 
  

Ridledarkursen 2023 

 



 

 
 

Innehåll 

I utbildningen ingår Dressyr, Hoppning, Instruktörskunskap med Ridlära, Instruktörstjänst samt 
Häst- och Stallvård. 
Tonvikten är lagd på instruktörstjänst/-kunskap dvs lektioner och 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 vilket innebär att du har 
stora möjligheter att förkovra din ridning i det system som du utbildas i. 

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. 
 

Kursavgift 
25 000: -/deltagare. I kurskostnaden ingår helpension för ryttare och en häst. Vid önskemål om 
specialkost tillkommer faktisk merkostnad. Undervisningen är avgiftsfri. Kurslitteratur 
grundpaket ingår. Övrig kurslitteratur som rekommenderas tar du med själv. Inkvartering i 
enkelrum samt tillgång till enklare kök. 
 

Ansökan 

Skriftlig ansökan med föreningens namnteckning mailas till distriktskonsulent Weronica Jonsson 
i samband med anmälan till Ridprovet. 
 
Ridprovet genomförs i år digitalt som startas med en obligatorisk digital informationsträff den 5 
mars 2023. OBS! Separat anmälan till detta.  
Vid fler än tolv sökande sker ett urval.  
 
Faktura på kursavgift ställs ut samtidigt med 20 dagars betalningsvillkor.  
 
Missa inte möjligheten att söka 8 000 kr i bidrag genom Projektstödet hos Svenska 
Ridsportförbundet. 
 
OBS! Om du vill gå kursen i annat distrikt än ditt hemmadistrikt skall ansökan gå via ditt 
hemmadistrikt, som skickar din ansökan vidare. 

Kontakt   
Weronica Jonsson, konsulent Västergötlands Ridsportförbund 
tel.0720 – 55 77 71 eller via e-post till Weronica Jonsson   

 
 

Varmt välkommen med din anmälan 
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Ansökningsformulär för Ridledarkursen 2023 
 
Namn ________________________________________________________________________________  

Adress ________________________________________________________________________________  

Postadress ____________________________________________________________________________  

Personnummer_______________________    Telefonnummer  _________________________________ 

Ev allergi / specialkost  __________________________________________________________________  

E-postadress: __________________________________________________________________________  

Klubbtillhörighet _______________________________________________________________________  

Distriktstillhörighet _____________________________________________________________________  

Utbildningsbakrund (ange högsta utbildning) _______________________________________________ 

Genomgått Basutbildningen, år ___________________________________________________________  

Om Du har avlagt godkänt ridprov (inom senaste halvåret) i annat distrikt ska intyg för detta bifogas.  

 
Kurshäst vid Ridledarkursen   
  
Namn ________________________________________________________________________________  

Födelseår  __________                Sto _____    eller    Valack _____    

Utbildningsstatus: Hopp_______________________ Dressyr  ___________________________________  

Ägare _______________________________________________________________________________ 

Tränare hoppning ______________________________________________________________________  

Tränare dressyr ________________________________________________________________________  

Övrig: ________________________________________________________________________________  

 

Kursen betalas av  deltagaren   klubben    annan _________________________________________  
Vid kryss för ”klubben” eller ”annan” skall intyg som styrker detta bifogas  
 

Prioritering   vid flera ansökningar från föreningen ________________________________________ 

 

 

 

   Underskrift av sökande Underskrift Ordförande med namnförtydligande 

 

 

_______________________________ ___________________________________  
 
 



 
 

 

Personl ig berät telse  
(bi laga t i l l  ansökan 2023)  

  
Berätta lite om dig själv som ryttare, vilken roll du har i din förening idag, och i vilken omfattning du har varit med 
som hjälpledare vid lektioner.  
 
Namn: ________________________________________________________________________________  
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