Hästsportens Folkhögskola genomför i
samverkan med Mittsvenska Ridsportförbund
Ridledarkursen 2019.
Utbildning kommer att ha ett nytt upplägg för att ge hästar och deltagare de bästa
förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen delas upp i två
delar.
Tid och plats:
Del 1 den 19 april – 23 april

Plats: Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb

Del 2 den 16 juni – 30 juni

Plats: Sundsvalls Fältrittklubb

Kursledare: Birgitta Lindstrand & Åseli Sterner
Utbildningsmål:
Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner
i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig
färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar
godkänt prov för ryttarmärke Brons, dvs LB dressyr och 0.90-hoppning samt
terrängmärke.
Hästar:
Eleven kommer under del 1 att rida på Hudiksvalls lektionshästar.
Eleven skall till del 2 av kursen medföra en häst. Hästen skall ha uppnått minst 6 års
ålder samt ha en utbildningsståndpunkt motsvarande tävlingsmässigt - Lätt B i dressyr
och 0.90 i hoppning.

Ridprov: Sökande skall avlägga ridprov. Hoppning ingår i provet. (alt godkänt ridprov
från förberedande ridledarutbildningen.)
Datum för ridprov: Fredag 8 Mars, Sundsvall. Pris 450 kr. Tid bokas med Birgitta 0702282705
För ridprov i Hudiksvall kontakta Åseli, 070-2341947
Kurskostnad: 16.500:-/deltagare.
Del 1 I kurskostnaden ingår kost, ridning på lånad skolhäst samt visst kursmaterial. För
deltagare med logi tillkommer en kostnad på 600:-.
Del 2 Logi, kost och uppstallning (inkl hö och spån) för en egen medtagen häst samt
visst kursmaterial.
Ansökan: Ansökan ska göras på särskild blankett som fås från Mittsvenska
Ridsportförbundet mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se
Blanketten mailas eller skickas in till Mittsvenska Ridsportförbundets kansli. Eleven skall
under året uppnå lägst 18 år. Sökande skall ha genomgått Basutbildningen.
ULK/VULK utbildning är from 2019 inte längre ett krav, men meriterande.
Kursen vänder sig till dem som vill söka vidare i ridinstruktörsutbildningen och vill få en
bra grund.
Frågor besvaras av Maria på Mittsvenska Ridsportförbund 070-556 29 19 eller e-post:
mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se
Ansökningstid: Fullständig ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 24 mars
2019. Ofullständig ansökan beaktas ej. Föreningen har möjlighet att söka idrottslyft
5000 kr för max 2 deltagare.

Välkommen med din ansökan!

