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En exempeltext - Syns inte på din hemsida

10 år med Hopp-HAA
2019-03-28 21:10:19

2009 startades Hopp-HAA, ett Leaderprojekt som fick namnet "Med hästen som hjälpmedel
mot psykiskohälsa" Ett samarbete mellan Margareta Forsberg, Motala kommun, Föreningen
Nyckelryttarna och Stall Nyckelby. Senare kom även Region Öst och samordningsförbundet
med i arbetet runt deltagarna.

I dag är det Stall Nyckelby, Motala kommun, Region Öst och Föreningen Nyckelryttarna som
deltar i arbetet.

Under 2019 kommer vi uppmärksamma 10 års-jubileét vid olika tillfällen.

Ni som delagit under åren, maila gärna och berätta hur ni har det.

maggan@stallnyckelby.se

Startsida Ridskola Uppstallningar Nyckelby Nytt Til l salu Hopp-HAA Kontakt Stallets Blogg

Ryttarmärken FU-ridning Historik Prova på att ha häst

Blogghanteraren

Ändra inställningarna för
din blogg.
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2019
2019-01-03 08:01:23

 På måndag 7/1-19 fortsätter Hopp-HAA efter jul och nyårshelgerna.

Hopp-HAA startade 2009 så i år har vi 10-års jubileum!

   

Lämna kommentar

Studiebesök i Valla
2018-11-12 16:15:50

Förra veckan var vi på det första studiebesöket.

Vi var på Valla ponnyklubbsanläggning i Linköping, och tittade på deras stall.

Samtidigt gick vi runt och testade deras nya lekpark, och hälsade på alla smådjur.

Anna-Lena och Laila bjöd på fika, som smakade utmärkt i det gråkalla höstvädret.

Tänk att kaffe och äggmackor kan smaka så gott.

Nu börjar det dra ihop sej för första gruppen att hitta aktiviteter efter Hopp-HAA.

Kommunens koordinator har gjort ett superjobb, med att hitta möjlighet för deltagarna att
prova nya saker.

Målet med tiden efter Hopp-HAA, är att deltagarna ska ha en sysselsättning direkt efter
Nyckelby.
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Då var det fredag igen!
2018-11-01 18:55:07

Så har ännu en vecka gått, i morgon är det fredag.

Denna veckan blev det lite mera mockning, då hästarna stod inne måndag och tisdag natt.

Nu är det åter varmt ute, så hästarna går ute på nätterna igen.

Alla hästar får dock komma in och vila vid 14.00, tills lektionerna är slut på kvällen.

Det är så roligt att se, hur säkra alla deltagarna har blivit i sina roller i stallet.

Att alla deltar och jobbar så bra, efter sina förmågor och ork. 

När man kan se ett problem och hitta lösningar, som Mia och jag inte sett.

Vilket kommer undelätta inte bara för gruppen, utan för alla som jobbar i stallet.

Tummen upp!!!
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Vecka 6
2018-10-22 16:23:19

Denna vecka är temat mockning, vi har fördjupat oss i hur man mockar.

Viktigt är att jobba med både höger och vänster sida.

Man ska som ryttare försöka var så liksidigt stark i båda sidorna.

Vi börjar även frisera våra lektionshästar under veckan.

Denna veckan startar två nya deltagare, vi hälsar er välkomna till oss!

   

Lämna kommentar

Jösses nu startar redan v5
2018-10-15 08:09:04

Hösten har gått så fort, vi startar redan v 5.

Vi har haft härliga veckor och hunnit med massor av saker.

V 4 gick vi igenom persedelvård och denna veckan ska vi repetera foderlära.

Nästan alla hästar går ute på nätterna, så det är inte så mycket att mocka på morgonen.

Gruppen gör foder påsar och lägger fram kraftfoder till dom som ska ha, till middagen.

Sen gör vi snyggt i stallet så allt är klart till insläpp.

I dag har vi ännu en härlig höstdag framför oss.
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Tredje veckan
2018-10-05 16:58:23

Denna vecka har Tove och Mia varit Stallets representanter i Hopp-HAA gruppen, då Maggan
legat på stranden och gottat sig!( välförtjänat)

vi har förutom dagliga sysslor, gått igenom fodrets betydelse på hur säker en häst är i
hanteringen. kollade olika sorters foder och vad som kan skilja dem åt!

gruppen har även kollat lite staket i hagarna, rengjort samt burit in de sista bommarna till
luckorna i ridhussargen.( vilket känns bra!)

för den hästiga delen har bla.Carissma, Nova samt Agge fått arbeta.

de har blivit väl ompysslade.

fyra arbetsvilliga deltagare fick efter denna vecka ge sig hemåt för en välvärd helgvila.

ses på måndag!
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Vecka 2
2018-09-30 14:25:43

Det känns redan som om deltagarna börjar komma in i rutinerna.

Det är så roligt att jobba tillsammans med denna grupp.

Ett härligt gäng som inte backar för något.

I veckan har några av deltagarna hunnit gå "brandrundan", några har haft fortsatt "säker
hästhantering" med Mia. De har då tränat på att leda häst.

Vi har även gått in lite mer på hur och varför man ryktar.

Fortsättning följer på måndag!
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Lugn första vecka
2018-09-21 19:00:24

Nu har vi fått träffa fyra av höstens deltagare, ett trevligt gäng som snabbt kommit in i
rutinerna.

Under veckan har vi hunnit gå igenom hur man mockar, borstar och hur hästar reagerar och
varför.

Under torsdagen erbjöds det möjlighet, att prova hur det är att sitta till häst.

I dag, fredag har vi tittat över anläggningen för att säkra upp inför ev, storm.
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Ha en trevlig helg!
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Välkomna till Hopp-HAA
2018-09-12 10:00:21

På måndag hälsar vi nya deltagare i Hopp-HAA välkomna till Stall Nyckelby.

Det ska bli så trevligt att träffa er, och ser fram emot en höst tillsammans.

Det är 12 veckor som vi ska fylla med hästigt innehåll, ni kommer få lära er massor om stallet
och om hästarna.

Första veckan är temat mockning, vad heter de olika redskapen, hur mockar man och varför.

Ni kommer träffa Tove, Yvonne, Mia och Maggan i stallet.

Yvonne jobbar fm i stallet mån, tis, ons.

Tove kommer ni träffa framför allt vissa ons, då hon byter av Maggan.

Mia håller i Hopp-HAA på tis då hon har "säker hästhantering" 

Maggan träfffas mån, ons, tors och fredagar i vanliga fall.

Välkomna!
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Vecka 6
2018-04-25 20:29:32

Snart har halva tiden av vårens Hoppa-HAA period avverkats. 

Denna vecka är det frisering av häst på temat.

Första häst att frisera blev Lillis. I morgon är det dags för ridning igen.
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Vårens Hopp-HAA 
2018-03-25 18:33:13

Nu är vårens Hopp-HAA igång, och en vecka är avklarad.

Gruppen har hunnit med att lära sig mocka. Några av deltagaran har tidigare stallvana, men
jag lär alltid ut "Nyckelbymockning".

Alla stall har nog lite olika metoder i stallvården, så vi börjar alltid med en kurs i mockning.

Vi har under veckan tittat på stallets veckorutiner, hälsa på unghästarna och suttit på Nova.

Vecka 2 ska vi hinna påskpynta i Klubbis.
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Avslutning HT-17
2017-12-11 10:31:18

 En händelserik höst i Hopp-HAA är nu slut.

I dag mockade Mia och jag själva. Det var ovanligt tyst i stallet utan gruppen.

Några av gruppens deltagare började på nya stället i dag och vi önskar dem lycka till.

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ha det så bra, kom gärna och hälsa på i Nyckelby.

Maggan och Mia
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Vecka 11
2017-11-26 17:24:36

Denna veckan är det dags att flytta våra föl från Godegård.

Planen är att göra det efter frukost på tisdag.

Då gör vi klart stallet, för att sedan åka möta och Mia i Båseberg.

Där lastar vi hästarna som ska till Mia.

Att lasta unghästar på rätt och säkert sätt, får vi då praktisera.

Hanskar, skor med stålhätta och hjälm är det som gäller.

På torsdag är det ridning och på fredag är det dags för höstens resa.
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Vecka 10
2017-11-19 12:29:22

Frisering av hästar står på utbildningsschemat för denna veckan.

Jag började visa hur man rycker man i fredags, men vi ska fortsätta denna veckan.

Vi ska även hinna gå runt sommarhagarna och koppla bort elen från staketen, så den bara är
på i vinterhagarna.

Annars är rutinerna som vanligt denna veckan.

Måndag städning av utrymmena i stallet.

Tisdag tvättas vattenkoppar och krubbor.

Onsdag städas Klubbis och Baracken.

Torsdag ridning.

Fredag gör vi klart inför helgen.

Samt massor av mys med hästana.
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Vecka 9
2017-11-19 12:13:18

Under veckan gjorde Monika Wilhelmsson ett verksamhetsbesök hos oss på Hopp-HAA.
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Då fick hon vara med på mockningen i stallet och när deltagarna red.

Deltagarna börjar nu att åka på individuella studiebesök inför fortsättningen, när tiden i stallet
är slut.

Nu är det vår kordinator Marie Hagman som jobbar för  fullt med att hitta lösningar åt
deltagarna.

Målet är att alla ska ha en aktivitet efter Hopp-HAA, samt ett mål för framtiden.
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Vecka 8
2017-11-05 17:34:48

På lördagen var deltagare från gruppen med som funktionärer vid föreningen Nyckelryttarnas
klubbtävling i hoppning.

Uppgifterna var att släppa in ekipage på hoppbanan, och vara hinderpersonal.

Under veckan är det säker hästhantering på schemat.

I övrigt är det som vanligt, med stall rutiner och vardagsrutiner.
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Vecka 7
2017-10-30 07:44:26

Nu är det vintertid i stallet, hästarna står nu inne på nätterna, vilket innebär mer mockning.

Tema denna vecka är: 

Hästvård, ytterligare hästskötselutbildning.

Hitta ”sin häst” finna ro med den.

Förbereda lördagens arrangemang med Höstpokalen.

Vi ska även förbereda stallet för vintern.
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Vecka 6
2017-10-23 11:45:16

Nu närmar vi oss halvtid i Hopp-HAA.

Temat denna vecka är "säker hästhantering" men måndagen ägnades åt sadling och
sadelnsdelar.

Gruppen hann även ut och hämta in lite fina höstblommor, så vi kunde göra fint i
Klubbrummet.

Under veckan är det dags för studiebesök på Vreta gymnasiet, det ska bli så spännande att
se deras fina anläggning.

På torsdag em är det dags för höstens "Öppethus" då vi presenterar vårt arbete i Nyckelby.
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Vecka 5
2017-10-16 21:11:50

Förra veckan började gruppen rida, så nu är torsdagarna bokade för ridning.

Under onsdagen deltog gruppen på en teorilektion om hästkundskap och på torsdagen fick de
lära sig tränsa.

Denna veckan ska gruppen lära sig sadelns delar, och att sadla.

Vi ska även börja måla hinderbommar och planera för studiebesök.

Naturligtvis fortsätter vi hantera och lära oss mer om säker hästhantering.

Fullt med roliga aktiviteter i veckan.
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