
Öppet Hus
15.00-16.30 

Välkomna att ta del av vår undervisning.

Salar, stall och ridhus är öppna för besök, se schema nedan.

Våra ambassadörer hjälper dig att hitta rätt och svarar på frågor .

Du känner igen dom på deras gula band.  

Aulan Hippologprogrammet

Jan Jönsson , professor i ridkonst och Christer Karlsson, pedagog,  

undervisar hippologstudenterna i personlig coaching. Kom och lyssna 

- här ges värdefulla tips!

Grötrummet Hippologgymnasiet

Teresa  Holmgren, hippolog, lärare och uppfödare, undervisar eleverna i 

Hg3  i Hippologi . Dagens ämne är avel och uppfödning. Besökare  får delta 

i lektionens övningar.

Vagnslidret Flyinge Hästsportgymnasium

Therese Thölix , hippolog och lärare  i  Hästkunskap undervisar Fg19 i 

dekorativ hästvård. Passa på att få träffa våra klappvänliga skolhästar på nära 

håll.

FLYINGE EDUCATION SHOW

Swedish Equestrian Center of Excellence – Vi utvecklar kunskap, hästar och människor

Öppet Hus
15.00-16.30 

En stor del av vår undervisning sker i stallet och ridhuset. Passa på att 

besöka våra stall och ridhus, så får du veta mer om den praktiska 

undervisningen. 

Smedjan Hovslagarrprogrammet

Besök Smedjan och ta del av undervisningen på 

Hovslagarrprogrammet. Här får du  också prova på att smida!

Crafoord Beridarprogrammet 

Olof Axelsson, vår beridare och dressyrlärare , undervisar våra 

beridarstudenter . Kom och lär känna  oss!

Stall Stostallet Unghästutbildningen

Stora Hingsstallet Beridarprogrammet

Körstallet Hippologprogrammet

Besök  Stora Hingsstallet - här får  du ta del av undervisningen i

kursen Stall - och anläggningsvård.

16.30-18.00
Guidning - Chefsbostaden

Guidningen börjar 16.30 utanför Chefbostaden. Vi visar er runt på Kungsgården och 

berättar vår fantastiska historia.

Visning av elevhemmen 
Prata med en av ambassadörerna om du vill besöka ett av våra elevhem. 

Café och försäljning i Smedjan
Välkomna till Cafét utanför Smedjan. Här kan du köpa varm choklad, lussebullar och korv.

Restaurangen
Kocken har laddat upp med gulaschsoppa!



FLYINGE EDUCATION SHOW

Swedish Equestrian Center of Excellence – Vi utvecklar kunskap, hästar och människor

Education Show
18.00 – Stora Ridhuset   

Program 

Unghästprogrammet Vägen till en blivande stjärna 

Studenterna på Unghästprogrammet 

visar steg för steg  hur inridning går till 

Hovslagarrprogrammet Talanger med stor bredd

Hovslagarna visar sin stora bredd och kunskaper              

inom sporten

Beridarprogrammet Steg för steg över högre höjder

Beridarna håller clinic med övningar  både för den unga 

hästen och den färdig tävlingshästen  - i tre grenar 

Hippologprogrammet Stor variation ger breda 

kunskaper med spets

Hippologstudenternas  kadrilj  visar både  dressyr,  

hoppning , körning  och unghäst

Ridakademin Vägen till framtidens ridhäst  

Möt  personerna bakom Ridakademin , 

Stallmästare Jens Fredricson med sin parhäst Odd Granlid

Education Show
18.00 – Stora Ridhuset   

Program 

Öppningsnummer Vägen mot nya medaljer

Vår VM-satsande Körmästare Marie Kahrle visar 

upp sina färdigheter i ett enastående 

dressyrprogram 

En del av historien Skånska Husarer tar oss tillbaka i tiden                                

Avdelningsridning  enligt ett hundraårigt  program

Flyinge En bild säger mer än 1000 ord

Hästsportgymnasium Genom bild och film tar  våra gymnasieelever oss med  på 

en resa i deras vardag  på Flyinge 

Hippologigymasiet Möjligheterna och rollerna är 

oändliga                                                                        

Här får du inspiration till hur teoretiska studier kan 

kombineras med  stor hästpassion

Lärarnummer Med ett stadigt grepp om tömmarna 

visar de vägen framåt

Fyra fantastiska lärare tar tömmarna i en fartfylld 

tömkörningskadrilj

16.30-18.00
Guidning - Chefsbostaden

Guidningen börjar 16.30 utanför Chefbostaden. Vi visar er runt på Kungsgården och 

berättar vår fantastiska historia.

Visning av elevhemmen 
Prata med en av ambassadörerna om du vill besöka ett av våra elevhem. 

Café och försäljning i Smedjan
Välkomna till Cafét utanför Smedjan. Här kan du köpa varm choklad, lussebullar och korv.

Restaurangen
Kocken har laddat upp med gulaschsoppa!
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