
Övergångar 
 

Temakurs med Katrin Wallberg

Under den här kursen får du bland annat lära dig följande:

• Analysera vad som händer i olika övergångar som har en negativ 
effekt på hästens bärighet och balans.

• Hitta effektiva metoder för att bättre förbereda hästen för en 
övergång och för att hjälpa hästen att bibehålla bärighet och balans 
i övergången.

• Lära sig att göra övergångar med mindre men mer exakta hjälper 
och med sitsen och hästens ryggmuskler som fokus.

Vi kommer att jobba med övergångar såsom:

Plats
Ridakademi Norr 
(utanför Umeå)

Priser
Ryttare 3 900 
kr
Boende 600 kr 
(fre-sön)
Matpaket 920 kr 
(all inclusive)

21-23
oktober

2022
Ett ridpass består till stor del av olika slags övergångar. En övergång kan vara allt 
från ändrad rörelseriktning eller byte av gångart till ändring av samlingsgrad. 
Många har problem med att hästen spänner sig, faller på en bog eller på annat sätt 
tappar bärighet och balans i övergången. Det innebär att varje ridpass fylls av 
situationer där dessa problem uppstår och huvuddelen av ridpassen får ägnas åt 
att efter övergången återställa hästens bärighet och balans. Kan man lära sig att 
göra övergångarna med bibehållen bärighet så ökar hästens stabilitet och man 
kan ägna sig åt utveckling istället för åt reparationsarbete.

Info och anmälan
Katrin Wallberg
www.ridkonst.nu
katrin.wallberg@ridkonst.nu
070-282 29 56

Vem bör gå kursen?
Eftersom alla ridpass är fyllda 
av övergångar har alla ryttare 
behov av den här kursen, 
oavsett inriktning och 
utbildningsnivå.

Kursen innehåller:
• 5 timmar teori
• 5 ridlektioner

Katrin använder i sin 
undervisning en 
kombination av:

- Formgivning, bärighet 
och kadens från 
Science of Motion, SOM

- Impulsion och ridning 
bakifrån från klassisk 
dressyr

- Ryttarens position, 
balans och rakriktning 
från Vertikal Balan-
serad Ridning, VBR

- Pedagogik och 
problemlösning från 
Akademisk Ridkonst, 
AR

• Ändra rörelseriktning
• Byta böjning
• Gå in och ut ur övningar
• Byta gångart
• Ändra samlingsgrad

http://www.ridkonst.nu
mailto:katrin.wallberg@ridkonst.nu

