
 

Varmt välkommen! 

Program Öppet Hus Ridskolan Strömsholm 24 mars 2018 

 

11.00 – 11.30 ”Framåt marsch! Ridlärarrollen då, nu och i framtiden.” (även 14.00) 
Clinic med Doktor Gabriella Thorell.  Vita ridhuset 

 

11.00 – 12.00  Guidning med historiska vingslag (även kl 12.30) start Röda ridhuset  
 

11.30 – 12.00  Miniclinics (även 13.30 HP, RSG och 14.30 Hov) 
med elever och lärare från Ridsportgymnasiet  Gula ridhuset 
med elever och lärare från Hovslagarutbildningen Smedjan 
med studenter och lärare från Hippologprogrammet och SRL  Kungsgårdsridhuset 

 

12.15 – 12.25  Invigning av jubileumsåret ”RS 150 år”.   Röda ridhuset 
Tal och spegelritt.  

 

12.30 – 13.30  Guidning med historiska vingslag (även 11.00) start Röda ridhuset 
 

12.30 – 13.00  Visning av Aktiv grupphästhållning (även 14.00)  samling Knytpunkten 
 

12.30 Visning elevhem (även 14.30)   start Röda ridhuset 
 

13.30 – 14.00  Miniclinics (även 11.30) 
 med studenter och lärare från Hippologprogrammet och SRL Kungsgårdsridhuset 
  med elever och lärare från Ridsportgymnasiet  Gula ridhuset 
 

14.00 – 14.30  Visning av Aktiv grupphästhållning (även 12.30) samling Knytpunkten 
 

14.00 – 14.30  ”Framåt marsch! Ridlärarrollen då, nu och i framtiden.” (även 11.00) 
Clinic med Doktor Gabriella Thorell  Vita ridhuset 
 

14.00 – 15.00  Redovisning, Hippologprogrammets examensarbeten Knytpunkten 
 

14.30 – 15.00  Miniclinic (även 11.30) 
med elever och lärare från hovslagarutbildningen Smedjan 
 

14.30 Visning elevhem (även 12.30)   start Röda ridhuset 
 

15.00 Guidning Strömsholms slott  Strömsholms slott 
 OBS! Föranmälan på Knytpunkten under dagen 

 

Dessutom kan du besöka studenter, elever och lärare från våra olika utbildningar som visar 

verksamheten och svarar på frågor. Du kan också ta en fikapaus på Knytpunkten eller besöka de 
Nationella dressyrtävlingar som pågår hela dagen i Röda och Nya ridhuset. 

 

10.30 – 15.00  Knytpunkten 

*Utställning UF-företag *Utbildningsinformation *Fika *Toaletter 

11.00 – 15.00  Röda stallet 

Elever och lärare på Ridsportgymnasiet visar verksamheten och svarar på frågor. 

11.00 – 15.00  Kungsstallet 

Elever och studenter på Hippologprogrammet visar verksamheten och svarar på frågor. 

11.00 – 15.00  Smedjan 

Elever och lärare på Hovslagarutbildningen visar verksamheten och svarar på frågor. 

11.00 – 15.00  Röda ridhuset 

*Elever och lärare på Ridsportgymnasiet visar verksamheten och svarar på frågor. 
*Collage från APL (praktik) *Nationella dressyrtävlingar 


