
 

 

Kunskapsintyg gällande kurs: _________________________ datum: ______________ 

Vi på Ridskolan Strömsholm vill ge dig som ryttare ett minne för livet. För att kunna göra det på bästa sätt 
önskar vi veta mer om dig och dina kunskaper inom ridning, så att vi kan ge dig den bästa undervisningen på den kurs du önskar gå.  

Vi önskar att du och din ridlärare eller tränare fyller i detta intyg tillsammans och skickar in i samband med anmälan. 

 

Kurserna vänder sig till ryttare som rider på lägst LB-LA-nivå och kan rida olika hästar i balans och 
lämplig form. Du ska även vara trygg i att rida utomhus på öppen yta. 

Förklaring: 
LB: Rider de flesta hästar i form och balans i samtliga gångarter. 

LA: Rider hästen i stadig form och balans, dvs god inverkansridning. Säker i rörelser så som skänkelvikning och förvänd galopp. 

MsvC: Rider hästen i samling och i lämplig form för ändamålet. Har ridit skolor. 

 
Detta intyg gäller för: 

 
Förnamn                 Efternamn 

 
Adress    Postnr och Ort 

 
Mobilnr   E-post 

 
Jag är medlem i följande förening: ____________________________________________________________ 

          

Längd: _________cm    Vikt:  50-60kg      60-70kg      70-80kg      80-90kg      90 och uppåt 
 

Mina ryttarkunskaper är inom: 

Dressyr:    LC nivå     LB nivå     LA nivå     MsvC     MsvB 
 

Övrigt: _________________________________________________________________________________ 
 

Hoppning:    90 cm     100 cm     110 cm     120 cm     130 cm     Högre 
 

Övrigt: _________________________________________________________________________________ 

 

Jag rider kontinuerligt ridlektioner i:  Dressyr    Hoppning    Jag rider inte kontinuerligt för tillfället  

 

Hästar jag tidigare ridit på Ridskolan Strömsholm:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Finns det något annat som du tycker är viktigt för oss att veta var vänlig använd nedanstående rader till det: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Underskrift av ridlärare/tränare:                                         Mobil nr: 

 

Vi ser fram emot att få se dig på en av våra kurser på Ridskolan Strömsholm! 
Mejla intyget till: lovisa.radberg@rsflyinge.se 
Posta: Ridskolan Strömsholm, Att: Kunskapsintyg, Stallbacken 6, 734 94 Strömsholm 
 
Med vänliga hälsningar 
Ridlärarna på Ridskolan Strömsholm 


