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Dals-Eds Ridklubb     
Verksamhetsplan 2023 

 
 
Ridskola 
Under 2023 kommer Dals-Eds ridklubb fortsatt att köpa in ridlektioner av Ridcenter på Dal och erbjuda 
barn och ungdomar i Dals-Ed ridundervisning. Utöver de dagliga ridlektionerna så kommer hästis 
erbjudas som en aktivitet för de allra minsta och deras föräldrar. På hästis får de möjlighet att prova på 
ridning på ett enkelt sätt några söndagar under vår- och hösttermin. I mån av plats erbjuds de sedan 
möjlighet att få deltaga i en ordinarie grupp om de vill fortsätta att lära sig rida.  
 
Tävlingar 
Under året planeras både dressyr- och hopptävlingar. Dressyrtävlingar planeras som pay´n ride i februari 
och oktober och 1* tävling samt klubbmästerskap i juni.  
Hopptävlingar planeras som pay´n jump i mars, april, maj, september, november och december. 
Klubbmästerskap i dressyr planeras till septembertävlingen.  I maj månad planeras även en 
caprillitävling för de yngre barnen.  
Under hösten planerar klubben deltaga i Gotacupen med ett lag.  
 
Träningar  
Under 2023 planeras hoppträningar att hållas ca en gång per månad med uppehåll under sommaren, för 
tränare Unni Stjärnström. Dressyrträningar hålls i mindre skala för Anna Margarethe Andersson och i 
april månad kommer Traudi Björling för att hålla i både cliniq och träningar. För Traudi finns både 
möjlighet att träna individuellt på egen häst eller för eleverna i ponnygrupp med ridskolans hästar. 
Under sommaren planeras även ett träningstillfälle i terränghoppning.  
Öppen bana planeras att hållas några gånger under sommaren.  
 
Läger 
Under sommarlovet erbjuds både dagsläger samt övernattningsläger på olika nivåer. Även under 
jullovet planeras dagsläger. 
 
Ponnyridning 
Under marknader och vid ev. några fler tillfällen åker klubben iväg med ponnyer och hästar och 
erbjuder ponnyridning till barn och unga.  
 
Helgridning 
För de som inte får nog av hästar och ridning så finns möjlighet att vara helgryttare på en ponny eller 
häst. Varannan söndag får man möjlighet att ta hand om och rida en ponny eller häst på egen hand, 
antingen i ridhuset eller på uteritt.  
 
För mer detaljerad planering hänvisas till årshjul och kalender.  
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