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Sommarkurser för dig som är Ridlärare/Ridledare 

 
Ridskolan Strömsholm bjuder in till: 

 

 

 

Vi är glada att kunna erbjuda dig som är Ridlärare/Ridledare egna sommarkurser 

fyllda med inspiration, egen färdighetsträning och övningar att ta med hem. Kurserna är 

kombinerade dressyr- markarbete och hoppkurser. Du rider på Ridskolan Strömsholms 

skolhästar och för våra ridlärare. 

 

Kurserna är i första hand inspirations/fördjupningskurser som framförallt ger personlig 
färdighetsträning men även teori, tips på lektionsupplägg och övningar att använda i ridskoleverksamheten. 
Du rider och sköter RS välutbildade skolhästar. I kurserna ingår 8 ridpass, teori/clinic och häst- och 
anläggningsvård morgon, lunch och eftermiddag. Ridningen sker i grupper om max 6 ekipage/grupp. 

 
Kursdatum: 
Kurs 1: 7-11 juni lunch-lunch. Lärare: Pia Lusth, Madeleine Holmqvist. 10 platser 
Kurs 2: 14-18 juni lunch-lunch. Lärare: Marianne Esseen Söderberg, Daniel Svensson. 12 platser 

Förkunskaper:   
Du ska vara Ridledare/Ridlärare alternativt studera i pågående  
ridlärarutbildning och rida på lägst LA-nivå i dressyr och 1-1.10 m hoppning 

Kurskostnad: 5 900 kr   

Anmälan: 
Sista anmälningsdag är den 10 maj 2021, finns platser kvar tas anmälningar emot även därefter.  
Anmälan och betalning sker via Tickster. "Först till kvarn" tillämpas, om kursen är fulltecknad kan du välja 
att anmäla till en reservplats och betalar då inte vid anmälan. Vi hör av oss till dig vid ev. återbud. Efter 
sista anmälningsdag får du all praktisk information och kursbekräftelse via den mailadress 
du angivit i din anmälan. 

Logi och mat:  
Logi ingår inte i kurskostnaden, men kan bokas via Tickster. 
Kurs 1: Enkelrum på Thottska villan 800:-/natt  
Kurs 2: Enkelrum på Thottska villan 80o:-/natt eller enkelrum i elevrum 650:-/natt 
(vill du boka både kurs och logi ska du alltså göra 2 köp). Alla rum har egen dusch/toalett. Egna lakan och 
handdukar medtages till elevrummen. Måltider ingår inte i kurskostnaden. I boendet finns möjlighet att 
förvara och laga (ej Thottska villan) eller värma mat, dessutom finns flera matserveringar på området. 

Frågor:  
Välkommen att höra av dig om du har några frågor, telefon 0220-451 02 eller mejl kursadmin@stromsholm.com 
 

 

Vi reserverar oss mot eventuella ändringar i kursupplägget samt att kursen kan ställas in vid för få anmälningar 
eller med anledning av restriktioner i samband med smittläget. 
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