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HAMMARBERGS GÅRD

Ridutbildning med kvalitét



VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ KURS! 
Under sommaren erbjuder vi dagkurser. Dessa kurser vänder sig till er som 
vill utvecklas och har mål med sin ridning. Kurserna hålls av utbildade instruk-
törer. För elever som har med sig egen häst finns boxplats under kursveckan. 
För er som vill låna häst erbjuder vi trevliga välridna hästar. Det serveras lunch 
och mellanmål varje dag. Instruktörer på våra kurser är Maggan Hammarberg, 
utbildad ridlärare/C tränare samt Malin Jaksjö utbildad Hippolog. Tider: 9-16.

BARNLÄGER : VECKA 25 (17-20 JUNI)

Vi kommer att jobba med markarbete, dressyr och hoppning. Fokus kommer att 
vara på miljöträning och problemlösning. Eleverna kommer att få träna på att lösa 
olika problem som kan uppstå på ridbanan eller vid hästhantering. Veckans teori 
kommer att handla om hästens beteende och ridlära.

PRIS: 2600:-

VUXENKURS: VECKA 26 (25-28 JUNI)

- TEMA: HUR FÖRBEREDER SIG HÄST OCH RYTTARE TILL  
TÄVLING (PRESTATION) PÅ BÄSTA SÄTT.

Under veckan väljer du själv inriktning, dressyr eller hoppning. Veckans teori 
kommer att vara, mental träning, hästens beteende, häst vid hand och ridlära.

Denna kurs passar dig som:

- Tävlar och vill uppnå bättre resultat

- Kanske vill prova på tävling i framtiden

- Vill bli tryggare tillsammans med hästen i olika situationer

PRIS: EN DAG 1050:- 
PRIS: FYRA DAGAR: 4000:-

TEMADAGAR: VECKA 27 (2-3 JULI)
 
TIS 2 JULI: - MILJÖTRÄNING OCH PROBLEMLÖSNING VID RIDNING 
OCH HÄSTHANTERING.

Målet med denna dag är att du skall bli tryggare tillsammans med din häst 
både när du rider och när du hanterar din häst från marken.

ONS 3 JULI: TÖMKÖRNING
Du får lära dig tömkörningens grunder både i teorin och praktiken.  
Du kan välja att tömköra två pass eller att tömköra ett pass och rida ett pass 
dressyr.

PRIS: PER DAG 1050:-

NYHET!
MÖJLIGHET  

ATT BOKA TILL  
BOENDE
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