Välkommen på träningsläger i hoppning
Datum: 14-17 juni och 9-12 augusti 2022
Lägret riktar sig till ryttare som är 11-18 år och har egen häst/ponny.
Lägret innehåller:
Clinic/förevisning, hoppning, markarbete/dressyr, sitsträning, banhoppningsträning, mental
träning, teori, lunch och mellanmål.
Hoppning
Sits och följsamhet, tempo, rytm, vägval, anridningsteknik, relaterade avstånd, olika
hindertyper, banhoppning och omhoppning. Övningar anpassas efter deltagarna.
Markarbete
Ryttarens sits och kroppsmedvetenhet, koordinering, följsamhet och inverkan,
kommunikation med hästen, olika dressyrövningar och arbete över bommar i trav och galopp.
Övningar anpassas efter deltagarna.
Banhoppningsträning
Träning under tävlingsliknande förhållande. Vi går igenom hur man går banan, rider och
hoppar fram och genomför banhoppning och omhoppning. Framridning/framhoppning i
ridhus och banhoppning på utebanan eller tvärtom beroende på väder.
Teori
Helhetstänk att träna och tävla. Ridlära.
Praktisk träning/förevisning hästhantering (horsemanship).
Mental träning
Ryttaren inställning i stort, självförtroende, hantering av nervositet, fokus och närvaro, att
lära/utbilda hästen och att känna in hästens mentalitet och fysik är exempel på ämnen vi
kommer att arbeta med.
Uppstallning
Hästarna står uppstallade i boxar. Boxarna är ströade och ska lämnas mockade och med lika
mycket strö som det fanns vid ankomst. Spånpellets/torv kan köpas på plats för 65/100 kr/bal.
Ta med hö och kraftfoder till hästen. Kraftfoderkrubba och vattenhink.
Logi
Övernattning i två eller fyrbäddsrum. Medtag lakan och handuk. Kyl, frys, spis, micro, ugn,
diskmaskin, porslin etc. finns i stallköket för deltagarnas bruk.

Kursavgift
5700 kronor.
Anmälan
Anmälan sker via sms eller e-mail. Anmälningsavgiften om 1000 kronor sätts in på
bg. 482-7341 alt. swish på 0706426426 för att anmälan ska vara giltig. Se betalningsvillkor på
anmälningsblanketten. Anmälningstid och inbetalning av anmälningsavgift senast 14 dagar
före kursstart.
Resterande kursavgift betalas före eller i samband med kursstart.
Kök
Fullt utrustat kök finns på anläggningen.

Preliminärt tidsprogram
Installning kvällen innan kursstart 18.00-19.30 eller samma morgon 8.00-8.45.
Dag 1. Kursen börjar 9.00 i ridhuset med förevisning därefter markarbete lunch, teori, fika,
hoppträning.
Dag 2.
Markarbete på rullande schema på fm. Lunch, teori, fika och hoppträning.
Dag 3.
Banhoppningsträning med banbygge, bangång, att mäta relaterade avstånd, framridning,
grundomgång och omhoppning på fm. Lunch. Forts hoppträning, teori med genomgång av
dagens träning, fika.
Dag 4.
Markarbete på fm, lunch, hoppträning, teori, avslutningsfika.
Har du frågor ring gärna för mer information.
Katarina Bonde, Biskops-Arnövägen 9-11, 746 93 Bålsta, Mobil. 070-6426426
E-mail info@StallKatarinaBonde.se
www.stallkatarinabonde.se
Hälsningar Katarina

