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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. 

Ponnygrupper 
Grupp Dressyrmål Hoppmål 

Måndag 15:45 Intro ställning Hinder i följd 

Måndag 16:30 Intro hästens form Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Måndag 17:15 Sits och inverkan i dressyrprogram Teknik i banhoppning 

Tisdag 15:30 Intro galopp Intro hoppning 

Tisdag 16:15 Fortsättning hästens form Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Tisdag 17:00 Tävla dressyr – inverkan på hästens 
form 

Tävlingslik träning 

Onsdag 15:45 Rida själv och fortsätta med 
ridvägarna 

Bommar och lätt sits 

Onsdag 16:30 Intro hästens form Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Onsdag 17:15 Utbildningsskalan Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Torsdag 15:45 Skänkelvikning Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Torsdag 16:30 Intro hästens form Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Torsdag 17:15 Skänkelvikningar på olika vis Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 
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Grupp Dressyrmål Hoppmål 

Fredag 14:45 Rida själv och fortsätta med 
ridvägarna 

Bommar och lätt sits 

Fredag 15:30 Vändning på cirkelbåge Hinder i följd 

Fredag 16:15 Skänkelvikning Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Fredag 17:00 Hästens form Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Lördag 13:00 Skänkelvikning Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Lördag 13:45 Intro galopp Intro hopp 

Lördag 14:30 Intro ställning Hinder i följd 

Lördag 15:15 Skänkelvikning Teknik och precision på olika 
typer av hinder (inkl. 
terränghinder) 

Söndag 13:00 Enkla ridvägar och grundläggande 
hjälper 

Lätt sits 

Söndag 13:45 Rida själv och fortsätta med 
ridvägarna 

Rida självständigt över 
bommar 

Söndag 14:30 Intro galopp Intro hoppning 
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