
 

Ridskolan Strömsholm erbjuder 

Preparandkurs 9–10 april, för dig som ansökt till Hippologprogrammet 

I år är antagningsprovet till Hippologprogrammet äntligen på plats på Ridskolan Strömsholm igen. 

Vad kan då vara bättre än att bekanta sig med miljön och finslipa på sina rid- och hästkunskaper 

inför antagningsprovet? 

 

Kursinnehåll: 

- Färdighetsträning i ridning, 2 lektioner (dressyr och markarbete/hoppning) på RS 

skolhästar 

- Träning i att visa häst vid hand 

- Sitsträning 

- Dekorativ hästvård 

- Häst- och anläggningsvård  

 

Kursen vänder sig till dig som har ansökt till 

Hippologprogrammets ridhästinriktning hösten 2023.  

 

Kurstid:  9–10 april 2023 

Kursort:  Strömsholm 

Kostnad:  I kurskostnaden 2 400 kr ingår bl.a. 

kostnad för hyra av skolhäst. Undervisningen som sådan är avgiftsfri. Kostnad för kost 

och logi tillkommer.  

 

Förkunskaper:  

För att du ska få mesta möjliga utbyte av preparandkursen vill vi påminna om de förkunskaper du 

bör ha för att kunna genomföra antagningsprovet till ridhästinriktningen: 

”För att få en uppfattning om vad som krävs vill vi informera om att du måste kunna följande: rida dressyr 

på lägst LB-LA-nivå, ha erfarenhet av hoppning upp till 1.10 m och kunna rida olika typer av hästar i balans 

och lämplig form.” Här kan du läsa mer om antagningsprovet: Antagningsprov | Externwebben (slu.se) 

 

Ansökan: 

Sista ansökningsdag till preparandkursen är den 23 mars 2023 via formuläret. Efter att 

ansökningstiden är avslutad får du besked om du blivit antagen, inte antagen eller står på 

reservplats via den mailadress du angivit i din anmälan. Om du blivit antagen får du också all 

praktisk information via mejl. Kurskostnaden faktureras innan kursstart.  

 

Tips på boende: 

Thottska Villan, 0220-451 07, Boka boende – (stromsholm.com) 

Mahognyvillan B&B, https://www.marketenteriet.se/bed-breakfast/ 

Strömsholms vandrarhem, http://www.stromsholmsvandrarhem.com/ 

Kontakt: 

Studierektor Hippologprogrammet – Camilla Nyblom, 070-249 97 93, camilla.nyblom@rsflyinge.se 

Kortkursansvarig – Lovisa Rådberg, 070-289 32 95, lovisa.radberg@rsflyinge.se 

 

Vi reserverar oss mot eventuella ändringar i kursupplägget samt att kursen kan ställas in vid för få anmälningar. 
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