
 
 
 

Löshoppningskurs  
Söndag 6 december kl. 09.00 - 16.15 
 

Söndag 6 december händer det äntligen! Då kom-

mer Mikael Nolin, en av landets mest erfarna och 

uppskattade hoppdomare, till SWB Örebro för att 

genomföra en kurs i löshoppning på Örebro 

Fältrittsklubbs ridanläggning i Karlslund. Ett 

utmärkt tillfälle att förbereda dig och din häst för 

Unghästtest och Ridhästtest 2021. 

 
Mikael Nolin är A-domare i hoppning och har lång erfarenhet av att bedöma hästars hoppförmåga vid 
unghästbedömningar. Han poängterar vikten av att förbereda treåringen väl men att inte överdriva 
träningen så att hästen blir ointresserad inför det verkliga testet. Mikael har haft kurser runt om i landet, 

förra året i Mälardalen, vilket Hippson skrev en artikel om. Du kan läsa den 
här.  
https://www.hippson.se/artikelarkivet/avel/mikael-nolin-vi-ska-loshoppa-
med.htm 
 
Mikael Nolin kommer att vara vår hoppdomare i samband med Ridhästtest 
och Unghästtest den 22 - 23 maj 2021, som vi arrangerar i Askersund. Därför 
är detta ett utmärkt tillfälle för dig, som har en häst du tänkt visa nästa år, att 
delta på kursen.  

Missa inte detta tillfälle! 

 

 
PROGRAM 
 
08.45 - 09.00 Samling i ÖFK:s teorisal. Kaffe och smörgås.  
09.00 - 09.45  Teori 
09.50 - 11.50 6 hästar löshoppar, ca 20 min/häst. 
11.50 - 12.00  Sammanfattning av förmiddagen. 
 

12.00 - 13.00  Lunch 
 

13.00 - 16.00  Fortsättning löshoppning för kursdeltagares hästar, ca 9 hästar,  
 ca 20 min/häst 
 

14.15 - 14.45 ca Fika serveras för föreläsaren/funktionärer nere i ringen. 
 För övriga mellan ca 14.15-14.45 i cafeterian. 
 

16.00 - 16.15  Sammanfattning av dagen.  

 
Tider för deltagande hästar meddelas senare. 
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PRAKTISK INFORMATION 
 
Anmälan och betalning  
Anmäl till Lena Gävert på mailen info@swborebro.com senast tisdag 1 december (gäller alla, även 

funktionärer som ska hjälpa till).  

Ange om du har särskilda önskemål kring maten. Önskar du ha med din häst på löshoppningen så ge även 

en beskrivning av din häst enligt nedan.   

Anmälningsavgift: Medlem i SWB Örebro 350 kr, Ej medlem 700 kr. Om du beslutar dig för att bli medlem i 

SWB Örebro i samband med kursen gäller medlemskapet även för år 2021. Läs mer på SWBs hemsida 

https://swb.org/bli-medlem/ 

Avgiften är inkl. fika och lunch.  

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.  

Betalning Ange ditt namn som betalare. Ange vilka du anmäler på mailen.  

Bankgiro 5011-6391    Swish 123 613 80 36 

 

Har du en häst som du vill delta med?  
Du anmäler din häst som förslag att vara lämplig kandidat som visningshäst. Det kostar inte något extra.  
Vi tar tillsammans med domaren ut lämpliga kandidater.  
Ange hästens namn, härstamning, ålder (det måste inte vara en 3 - 4 åring, även äldre hästar är välkomna) 
och vad den gjort (löshoppad/uppsutten hoppning) och eventuella problem som uppstått under hästens 
utbildning. Vi önskar oss ett antal hästar som på ett eller annat sätt har något problem som behöver 
hanteras. Detta för att man får ut mer av kursen då. Det kan vara att den är rädd för vatten/vattenmatta 
under uppsutten hoppning, att den rusar mot hindren, kniper, är ouppmärksam osv. Du som deltar på kursen 
hela dagen har företräde att delta med din häst i mån av plats.  

 

Box under dagen  
Box kommer att finnas tillgänglig för de hästar som deltar på kursen, om behov finns för det. Viktigt att man 
ställer upp och gör boxen ren efter sig. 

 

Publik och Corona-restriktioner 
Just nu vet vi inte vilka restriktioner som kommer att gälla. Folkhälsomyndigheten (FHM) har öppnat för 
större publik men det kan snabbt ändras! Likaså har Örebro Fältrittklubb (ÖFK) sina restriktioner. Om det är 
möjligt öppnar vi för begränsad publik på eftermiddagen kl 13.00-16.00 mot en inträdesavgift på 50 kronor. 
Se fortsatt info på vår webbsida, www.swborebro.com samt vår facebook 
https://www.facebook.com/swborebro. Kursdeltagare ska hålla avstånd till funktionärer och föreläsare (2 m). 
Lunch och fika kommer att serveras i enlighet med FHM:s och ÖFK:s aktuella rekommendationer.  
 

Särskild information 
Löshoppningsträningen på eftermiddagen är prioriterad för de som deltar på kursen, ca 8 - 10 hästar, ca 20 
min/per häst. Blir det mot förmodan någon plats över kan man få delta mot en kostnad av 200 kr/häst, om 
man inte deltagit på kursen.  
 
Om intresset för kursen skulle vara väldigt stort, kan vi ev planera om i programmet och göra en kurs på 
förmiddagen och en på eftermiddagen. I så fall upprepar vi förmiddagens program även på eftermiddagen 
och börjar med teori efter lunch kl 13.00 och har sedan 5 - 6 nya hästar med problem. Förutsättningen för 
detta är att vi verkligen kan fylla 2 kurser. Så anmäl och betala i tid så vet vi exakt hur vi ska planera dagen!  
 

Notera 
Kursen kan ställas in om hälsoläget förvärras och särskilda restriktioner uppkommer som är utfärdade av 
FHM. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.  

 
 

Varmt välkomna till en efterlängtad dag! 
SWB Örebro 

Styrelsen 
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