
  

Välkommen den 27 mars 2020 till en inspirationsdag som har 

ridskolans kommunikation och ledarskap i fokus. 

 

Ett gott ledarskap behövs för att skapa en god arbetsmiljö, den omfattar både våra 

medarbetare och våra hästar. Kunder och elever vill ha ett personligt bemötande 

och individuellt anpassad undervisning. Även samarbetet med klubbstyrelsen, din 

kommun, länsstyrelsen, dina leverantörer och många andra är viktigt. 

 

Det här är några exempel på kommunikation vi behöver kunna. Den 27 mars har 

du möjlighet att både lyssna på intressanta föreläsningar och träffa kollegor som 

förstår dig och delar dina erfarenheter! Ta gärna med ordförande eller annan 

representant från din styrelse samt din kontaktperson på kommunen.   

 

 

 

Plats: Renströmmen,  Drottninggatan 1, Norrköping   

Kostnad: 400:- /person inkl morgonfika, lunch och eftermiddagsfika.  

Sätt in avgiften på RROs  pg 795780-6 och märk med namn på deltagare samt 

ridskola/ridklubb. 

Anmäl till:  josefin_haraldsson@hotmail.com   

Frågor:    Josefin Haraldsson tel: 070-417 27 32, alt. Eva Netterberg tel: 070-216 2165       

 



 

PROGRAM 

 
9:30 Samling med fika, RRO hälsar välkommen och presenterar dagens innehåll.   

                                                                               

10.00 Inledning med Cattis Olsén, din inspiratör som får dig att skapa de 

förändringar du behöver göra hos dig själv, dina medarbetare, ditt företag eller 

organisation. Kommunikation och feedback -en nyckel till framgång. 

www.marinda.se  

 

11.00 Föredrag med Mari Zetterqvist Blokhuis. 

Hur kan vi skapa en tre-vägs-kommunikation som involverar både ryttare, häst 

och ridlärare? Mari har forskat om och håller föreläsningar och clinics om 

kommunikation mellan ryttare och häst och ger verktyg till hur ridlärare och 

tränare kan bidra till att förbättra ryttares förmåga till en framgångsrik 

kommunikation med hästen. www.mzequitation.com 

 

12.00-13.00 Lunch 

 
13.00 – 14.30 Kommunpanel. Under ledning av moderator Cattis Olsén.  

Här träffar du representanter för Norrköping, Linköping, Söderköping och 

Hallstahammar som berättar och får svara på frågor om hur deras tankar kring 

ridskolorna i kommunen ser ut.  

 

 
14.30 Eftermiddagsfika. Tiderna är ungefärliga då mycket hänger på vårt eget engagemang.  

 

Dagen avslutas med RROs årsmöte där alla medlemmar är välkomna. 

 

 

http://www.marinda.se/


Välkommen! 


