Teorivecka höstterminen 2021
Välkomna till Smedstad Ridsportcenters teorivecka (17-23 nov)
Under teoriveckan ersätts alla ordinarie ridlektioner av teori enligt separat
teorischema. Det är alltså ingen ridning på din ordinarie ridtid denna vecka.
Teorischemat finns uppsatt på stalltorget, samt på vår hemsida:
www.smedstadridsportcenter.se
Alla elever på Smedstad är välkomna att gå på teoripass under hela veckan.
Föranmälan krävs till alla pass och sker via ditt konto på Hippocrates.
Platserna släpps måndag 8 november. Sista anmälningsdag är söndag 14
november. Efteranmälan kan ske i mån av plats.
● Det är inte säkert att det finns någon teorilektion som passar på exakt
den tid du vanligtvis rider, utan du får välja fritt bland passen som erbjuds
under veckan. Vår förhoppning är att ni ska tycka att programmet ser
intressant ut och att alla elever går på minst ett teoripass!
● Vissa praktiska pass kommer vara begränsade i antal deltagare. Flera
grupper kan bli aktuellt vid stort intresse. Exakta tider för respektive
grupp meddelas i så fall via Hippocrates.
● Viktigt att du anmäler dig till de pass du vill gå på, samt meddelar om du
inte kan komma så ev. reserver kan få chansen istället. De praktiska
passen har samling på stalltorget om inget annat meddelas.
● Våra frågestunder är digitala och sänds via Zoom. Länkar till dessa pass
mejlas ut till alla anmälda via er registrerade E-postadress i Hippocrates.
Frågor mejlar du i förväg till info@hsoab.se i samband med din anmälan.
● Under veckan kommer det vara flera olika clinics och praktiska
förevisningar; ridlärare rider ridskolehästar, sportkörning, löshoppning,
reining och dressyrclinic. Dessa pass kommer vara i stora ridhuset med
samling på läktaren.
● Föreläsningen med veterinär Åsa Frykman har samling i stora
konferensen. Detta pass går delvis att följa digitalt för den som hellre
önskar det. Övriga föreläsningar kommer genomföras i någon av våra
teorisalar. Vilken sal det blir meddelas på plats, genom anslag i slussen.
● Alla teoripass är nivåindelade i olika färger (se teorischemat) med vilken
förkunskapskunskapsnivå eller ålder som respektive pass är anpassat för.

● Inför en del pass rekommenderar vi att man tittar på någon av våra
instruktionsfilmer. Dessa hittar du på Smedstad Ridsportcenters
Youtube-kanal.
● Vi kommer öppna upp alla våra instruktionsfilmer på youtube under
veckan. Här finns många filmer på olika teman både om hästar och
ridning. Passa på att titta på det just du behöver repetera eller är
intresserad av.
● Under teoriveckan kommer vi fortsätta jobba med de teoretiska delarna
av Svenska Ridsportförbundets ryttarmärke 1-4. Det finns speciella
repetitionspass som förbereder dig för den teoretiska delen av respektive
märke.
● Känner du att du har tillräckliga förkunskaper kan du på måndagen (22
nov) skriva provet för respektive märke. (De praktiska proven genomförs
sedan på era vanliga ridlektioner och/eller vid speciella märkesdagar
längre fram).
● Mer information om ryttarmärkena finns uppsatt på stalltorget, samt på
Svenska Ridsportförbundets hemsida
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokum
ent/utbildning/ryttarmarken/ryttarm-rken_utbildningsplan.pdf
Din ridlärare vet vilket ryttarmärke som passar just din nivå.
Väl mött i stallet till en hästig vecka!

