Inbjudan till Ridledarkursen 2020
Skånes Ridsportförbund och Smålands
Ridsportförbund genomför i samarbete
Ridledarkursen 2020.
Utbildningens upplägg är att man går två
delar, 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 9 april - 13 april 2020
Plats: Bollerup
Del 2 den 22 juni - 5 juli 2020
Plats: Bollerup
Kursledare: Susanne Axén
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.
Hästar: 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.
Datum: 15 mars 2020 på Landskrona
Ridklubb.

Ansökan: Blanketten samt bilagor mailas
eller skickas in till Skånes
Ridsportförbund.
Skånes Ridsportförbund
Flyinge Kungsgård 1802, 247 93 Flyinge
skane@ridsport.se
Eleven skall under året uppnå lägst 18 år.
”Basutbildning för ridsportens ledare” är
obligatorisk. För de som inte innehar den
finns möjlighet att genomföra
Basledarutbildningen under våren 2020.
Kursen vänder sig till dem som vill söka
vidare i ridlärarutbildningarna och vill få
en bra grund.
Ansökningstid: Fullständig ansökan skall
vara distriktet tillhanda senast den 28
februari 2020. Ofullständig ansökan
beaktas ej.
Att tänka på: Kursen kräver god kondition
hos både ryttare och häst.

Kostnad: 24 000:-/deltagare.
I kostnaden ingår:
Del 1: kost, ridning på lånad skolhäst samt
visst kursmaterial. Ett fåtal rum kan
erbjudas mot extra kostnad, 1750 kr.
Del 2: logi i enkelrum, kost, uppstallning
inkl. strö och grovfoder för en egen
medtagen häst samt visst kursmaterial.
Föreningen kan söka Projektmedel från
Svenska Ridsportförbundet för deltagare
på Ridledarkursen med 8 000:-.
Antagningsbesked: Får du vid det
personliga samtalet efter ridprovet.
OBS! Kursen kan enbart genomföras med
12 deltagare.

Ridprov 15 mars 2020
För att vara behörig sökande till Ridledarkursen måste du under året fylla minst 18 år, ha
ridit godkänt ridprov som arrangeras enligt nedan. Ridprovet är en bedömning av den
sökandes färdigheter i dressyr och hoppning.
När

Söndag den 15 mars 2020. Samling kl 11.00.

Hur

Ridprovet sker i grupper, fördelat efter anmälningstidens
utgång OBS: Under ridprovet kommer ni att byta häst med
varandra, gäller även för er som har med egen häst. Under ridprovet läggs
fokus på ryttarnas sits, balans samt inverkan.
Provet avslutas med personligt samtal.

Plats

Landskrona Ridklubb

Provledare

Anette Tukk, Ridledarutbildare inom Svenska Ridsportförbundet.

Häst

Egen häst (ej ponny) i god kondition och utbildningsståndpunkt lägst Lätt B
dressyr och 0,90 hoppning, lägsta ålder 6 år, får medtagas. Den häst ni tar
med till ridprovet bör vara den häst ni avser ta med till kursen. Betsling är
tränsbett. Om ni av någon orsak inte kan ta med egen häst till ridprovet finns
möjlighet att hyra häst av ridskolan till en kostnad av 300:-. Om ni har behov
av att hyra häst måste detta meddelas i förväg till distriktet.

Anmälan

För ridprov, som är bindande, till skane@ridsport.se Ska vara kansliet
tillhanda senast 28/2. Observera att faktureringsadress ska finnas med i
anmälan, samt personuppgifter och ev. önskemål om hästhyra.

Avgift för ridprovet

450 kr, inkl. fika

Bekräftelse

Via e-post till de som anmält sig till ridprovet.

Frågor

Hänvisas till kansliet, skane@ridsport.se , 046-529 10

Varmt välkommen med din anmälan!

Ansökningsformulär för Ridledarkursen 2020
Namn ______________________________________________________________________________
Adress _____________________________________________________________________________
Postadress __________________________________________________________________________
Personnummer_______________________ Ev. allergi / särskild kost _________________________
Telefon; bostad/mob/arb ____________________________________________________________
E-postadress: ________________________________________________________________________
Klubbtillhörighet ____________________________________________________________________
Genomgått Basledarutbildningen
Ja  år ______________________________________________________________________________
Nej  Jag kommer gå basledarutbildningen under våren 2020
Nuvarande sysselsättning:
Skola _______________________________________________________________________________
Arbete: arbetsuppgifter/antal ridlekt/v________________ _________________________________
___________________________________________________________________________________
Arbetsgivare ________________________________________________________________________
Skolutbildning ______________________________________________________________________
Ledar/klubberfarenheter _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Kursen betalas av  deltagaren  klubben  annan _____________________________________
Ange faktureringsadress vid annan betalningsansvarig än deltagaren: ______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Bilagor:
•
•
•
•

Egenhändig kortfattad beskrivning om dig själv
Protokollsutdrag från ridklubben där styrelsen tillstyrker ansökan
Senaste skolbetyg
Intyg från instruktör som styrker den sökandes ridkunskap

Underskrift av sökande
_______________________________

Underskrift Ordförande
___________________________________

Namnförtydligande ordförande:________________________________________________________
E-post ordförande:____________________________________________________________________

Information om Kurshäst
Kurshäst
Namn ______________________________________________________________________________
Ålder ________Utbildningsstatus: Hopp__________ Dressyr ______________________________
Terränghinder _______________________________________________________________________
Tränar för___________________________________________________________________________
Ägare ______________________________________________________________________________

