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Dessa mål är det som din ridlärare satt upp som undervisningsfokus under den 

termin som målet gäller. Det innebär att du under denna tid ska få möjlighet att 

utveckla dina kunskaper inom området terminsmålet handlar om. 

Hästgrupper 
Grupp Dressyrmål Hoppmål 

Måndag 14:00 Fördjupa kunskapen om hästen 
och ryttaren rakriktningsarbete 

 

Måndag 19:00 Förberedande arbete inför 
enkla byten 

Korrekta vägar på hinder i följd 

Måndag 20:00 Förberedande arbete inför 
enkla byten 

Korrekta vägar på hinder i följd 

Måndag 21:00 Fortsättning skolor Korrekta vägar på hinder i följd 

Tisdag 18:15 Mer inverkan i 
framdelsvändningar och 
skänkelvikning 

Korrekta vägar på hinder i följd 

Tisdag 19:15 Inverkan och hästens form Korrekta vägar på hinder i följd 

Tisdag 20:15 Förberedande arbete inför 
enkla byten 

Korrekta vägar på hinder i följd 

Onsdag 19:00 Förbättra timing och precision i 
skolor 

Förbättra sits och position genom 
hoppning av serier 

Onsdag 20:00 Förbättra timing och precision i 
skolor 

Förbättra sits och position genom 
hoppning av serier 

Onsdag 21:00 Fördjupa kunskapen och 
inverkan kring hästens form 

Förbättra sits och position genom 
hoppning av serier 

Torsdag 19:00 Fördjupa kunskapen och 
inverkan kring hästens form 

Förbättra sits och position genom 
hoppning av serier 

Torsdag 20:00 Mer inverkan i 
framdelsvändningar och 
skänkelvikning 

Förbättra sits och position genom 
hoppning av serier 

Torsdag 21:00 
Dressyrspecial 

Utveckla programtekniken   
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Grupp Dressyrmål Hoppmål 

Fredag 17:45 
Hoppspecial 

 Inverka på hästens galoppsprång i 
olika övningar/situationer 

Lördag 09:00 Mer inverkan i 
framdelsvändningar och 
skänkelvikning 

Korrekta vägar på hinder i följd 

Lördag 10:00 Förbättra timing och precision i 
skolor 

Banhoppning 

Lördag 11:00 Förvänd galopp Banhoppning 

Söndag 16:30 Ökad inverkan på hästens form  
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