
 
 

HÄSTKUNSKAPSVECKA v. 12 
 
Under Hästkunskapsveckan så kommer du som elev att ha möjlighet att utöka dina teoretiska kunskaper 
genom att gå på olika föreläsningar, kurser och avsuttna lektioner. Det är inga ordinarie lektioner denna 
vecka. 
Du väljer själv vilka och hur många pass du vill gå på. Anmälan till passen sker på lista i stallet eller på 
mejl info@oskarshamnsrk.se. 
Terminseleverna på ridskolan har redan i sin avgift betalat för passen denna vecka. Är du medlem men ej 
ridskoleelev är priset 100kr/pass för senior och 50kr/pass för junior. 
 
Måndag 
17.00-ca18.30Hästskötarkurs steg 1 Tomas Jonsson 
På höstskötarkursen är alla från 7 år och uppåt välkomna som vill lära sig mer om grundläggande häst och 
stallskötsel, foder, stallregler och hästens beteende.  
17.00- ca 19.00 Hästskötarkurs steg 2 Matilda Arneving 
På hästskötarkurs steg 2 är alla välkomna som har genomfört steg 1 tidigare. Kurs 2 är en fortsättning där vi 
pratar mer om skötsel, visitering, säkerhet, hästens beteende horsemanship, foder, hästens delar, sadla och 
tränsa samt hur man är en bra kompis 
17.00-ca19.00 Hästskötarkurs steg 3 Helena Solebäck 
På hästskötarkurs steg 3 är alla välkomna som är över 10 år och har gått Hästskötarkurs steg 1 & 2. I kurs 3 ingår 
frisering, stallmiljö, säkerhet mer om hästens beteende även hästens sjukdomar, longering, ledarskap m.m.  
 
Hästskötarkurserna ingår i ridskolans interna utbildningssystem. Efter genomgången kurs får alla deltagare varsitt 
diplom. OBS! Man måste gå alla fyra dagarna för att ha genomfört kursen och få diplomet. Självklart är även 
vuxna välkomna att vara med.  
 
Tisdag 
17.00 -18.30 Hästskötarkurs steg 1 Rebecka Johansson 
17.00 -18.45 Hästskötarkurs steg 2 Matilda Arneving 
17.00 – 18.45 Hästskötarkurs steg 3 Anette Johansson 
 
19.00 – ca 21.00  Tankens kraft med Maria Kehagia. En föreläsning om hur våra tankar kan hjälpa eller stjälpa 
oss. Den största orsaken till att vi inte lyckas med saker som vi vill uppnå är rädslan för att misslyckas eller en 
dålig tilltro på sin egen förmåga. Du inbillar dig att du inte kan din inre värld fylls med bilder av hur du misslyckas 
och hur det då kommer att kännas. Merparten av de begränsningar som vi sätter upp är inte alls sanna eller 
ouppnåeliga. De baserar sig på negativ information som vi tagit till oss och accepterat som sann. Det är detta 
som är faran eller möjligheten, när man väl accepterat något som sant så gör tankarna resten. Kan du förändra 
ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv.  
 
 



 
 

 
 
Onsdag 
17.00- 18.30 Hästskötarkurs steg 1 Rebecka Johansson 
17.00 -19.00 Hästskötarkurs steg 2 Matilda Arneving 
17.00- 19.00 Hästskötarkurs steg 3 Anette Johansson 
 
18.00 -19.30 Ridlära med Linnéa Karlsson. För alla er barn och ungdomar som rider 45 eller 60 minuter 
ridlektion.  
 
19.15 -21.00 Vuxenteori/föräldrateori Matilda Arneving och Anette Johansson 
Detta pass riktar sig mot vuxna elever och föräldrar/anhöriga till elever i verksamheten.  
Innehåll: Välkommen till ridskolan – så här fungerar det på ORK, sadla och tränsa, hästens beteende, säkerhet i 
stallet, så leder du en häst, försäkringar mm.  
 
Torsdag  
17.00- 18.30 Hästskötarkurs steg 1 Tomas Jonsson 
17.00 -19.00 Hästskötarkurs steg 2 Matilda Arneving 
17.00 -19.00 Hästskötarkurs steg 3 Rebecka Johansson 
 
19.00 – 20.30 Tomas Jonsson pratar om utbildning av ridhästar och utbildningssystem i olika länder.  
 
Söndag 
15.00 -16.30 Häst och stallkunskap för våra yngsta elever, ridlekisgrupper, miniorgrupper och för 
nybörjargrupper termin 1 och 2. Vi kommer att vara i stallet och med hästarna. Alice Jonsson, Lovisa 
Swärd och Isak Bogren.  
 
 
VÄLKOMNA! 

 

 
 


