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För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid
funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började
sin verksamhet redan1868. Här fostrades flera framgångsrika militära
tävlingsryttare, som även belönades med olympiska medaljer. Vi
ortsbor träffade ofta män i uniform och såg hur hästar omlastades på
tågen i Kolbäck. När armén lade ned sin verksamhet 1968, startade
Ridskolan Strömsholm med ridutbildning i civil regi.
Min uppfattning är att väldigt få känner till vad dagens ridskola gör i sin
dagliga verksamhet. Det är ingen vanlig ridskola, för här måste alla
redan ha en god erfarenhet av hästar och ridning, för att få delta i
undervisningen. Det här är ett försök att berätta, vad som ligger till
grund för den nuvarande ridskolan och hur den fungerar idag.
I början av 1990-talet var det nära att ridutbildningen skulle flyttas från
Strömsholm, då ridanläggningen var i stort behov av investeringar och
upprustning. Anläggningarna var dåligt underhållna och inte anpassade
för modern hästhållning. Staten äger den största delen av marken och
fastigheterna, genom Statens Fastighetsverk. De flesta byggnaderna är
statliga byggnadsminnen och en stor del av marken är klassificerad som
naturreservat. Upprustning och modernisering var därför ett mycket
kostsamt projekt och pengar saknades.
Sveriges medlemskap i EU öppnade möjligheterna att söka stöd för
utveckling av Strömsholmsområdet. Program Strömsholm blev ett
projekt som finansierades av EU och Länsstyrelsen med flera. Under
projekttiden, 1996-2007, investerades nära 200 miljoner kronor i
upprustning och nybyggnation av stallar, ridhus, ridbanor,
konferenslokaler, vägar och andra byggnader. Målsättningen att skapa
ett centrum för svensk ridsport, förstärktes ytterligare av att Svenska
Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet flyttade till
Strömsholm. Förbunden finns i Ridsportens hus, som ägs av
Hallstahammars kommun.
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En modern utbildningsanläggning inom ridsport
Ridskolan Strömsholm är en av tre riksanläggningar för utveckling av
ridsporten. De övriga är Wången i Jämtland, med inriktning på trav och
islandshästar samt Flyinge i Skåne, med inriktning på hästutbildning
och avel. Strömsholm har fokus på utbildning av människan, för att i sin
tur arbeta med människor. Under ett år utbildas här även hästar till, en
av Stockholms största turistattraktioner, den beridna vaktparaden.
Strömsholm har en gemensam ekonomisk administration med Wången.
En gemensam styrelse och ledning för Strömsholm och Flyinge
kommer att beslutas vid årsstämman i april 2015.
Föreningen Ridskolan Strömsholm är ägare till ridskolan. Medlemmar i
föreningen är Svenska Ridsportförbundet och ATG med 91 % samt
Hästnäringens Nationella Stiftelse, med 9 %. De flesta anläggningar
som används, arrenderas av Statens Fastighetsverk. Några anläggningar
ägs av ridskolan och Strömsholms Utvecklingsbolag, STUTAB.
Ridskolan bedriver gymnasieutbildning, yrkesutbildning,
universitetsutbildning tillsammans med en diger kursverksamhet.

Uppvisning på stallplan
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Ridsportgymnasiet
Syftet med gymnasieutbildningen är att ge bästa förutsättningar, för att
på olika sätt arbeta med hästar efter gymnasiet. Utbildningen är en
yrkesutbildning till hästskötare, med inriktning mot hälso- och sjukvård,
och ridledare. Kantzowska gymnasiet, i Hallstahammar, var tidigare
huvudman för ridsportgymnasiet. Efter Kantzowskas nedläggning 2014,
drivs nu gymnasiet som friskola av Ridskolan Strömsholm, i egen regi.
Hit söker elever från hela Sverige och även Norge och Finland. Det är
en åtråvärd utbildning och antalet sökande överskrider med råge det
antal platser som erbjuds. Antalet utbildningsplatser har ökat något
under åren och till hösten 2015 erbjuds 32 platser. Antagningsprov sker
i ridning, för att bedöma elevens förmåga att tillgodogöra sig
utbildningen. Eleverna inackorderas i olika elevhem och ridskolan
håller med häst.

I stallet
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Attraktiva yrkesutbildningar
Det finns ett stort urval av yrkesutbildningar. Här finns bland annat
möjligheter att utbilda sig till ridlärare och hovslagare eller förkovra sig
i hästkunskap och pedagogik med ledarskap. Bland de nyare
utbildningarna märks kuskutbildning för brukshästkörning. Här ingår
även entreprenörskap, vilket även öppnar dörren för att starta eget
företag inom brukskörning. Gräsklippningen av Strömsholms
grönområden ombesörjs av ridskolans kuskutbildning, på uppdrag av
Statens Fastighetsverk, som för övrigt sköter och underhåller
anläggningarna tillsammans med Morberg Anläggning AB.

Brukshästutbildning

Enda universitetsutbildningen med hästinriktning
Hippologprogrammen är landets enda universitetsutbildningar med
renodlad hästinriktning. Huvudman för programmet är SLU, Sveriges
Lantbruksuniversitet. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som
praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att arbeta
professionellt med hästar, utbildning av häst och människor samt med
arbetsledning och rådgivning.
Ridskolan Strömsholm Sidan 5

1 800 elever utbildas per år
Totalt har Ridskolan Strömsholm cirka 1 800 elever per år, inräknat
kortare och längre fortbildningar, clinics, sommar- och helgkurser. Över
200 elever deltar i utbildningar längre än ett år. Lika många hästar finns
hos ridskolan. Den sista investeringen som gjordes i EU-projektet
Program Strömsholm var uppförandet av byggnaden Knytpunkten. Idag
är detta Ridskolan Strömsholms elevcentra. Här välkomnas elever och
gäster till deras vistelse på Strömsholm. Platsen erbjuder möjlighet att
arrangera konferenser med plats för upp till 240 personer. I foajén finns
en mycket sevärd utställning om Strömsholms natur och kultur. Hit är
du välkommen på besök, liksom till stallarna som alltid är öppna. Passa
på att kika in i det vackra vita ridhuset, landets äldsta som är i bruk.

Utsikt från Knytpunkten

Thottska Villan har sedan uppförandet år 1770 varit chefsbostad.
Byggnaden rustades under projekttiden och disponeras numera, för
konferenser och övernattningar, till 50 % av Ridskolan, 25 % av
Svenska Ridsportförbundet och 25 % av Evidensia (den koncern där
djursjukhuset i Strömsholm ingår).
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Populära publika evenemang
De tävlingar som vi ortsbor främst sammanknippar med Strömsholm är
Nationaldagstävlingarna (tidigare Pingsttävlingarna) och Svenskt Grand
National. Nationaldagstävlingarna har alltid engagerat Ridskolan
Strömsholm och är viktiga för att ge bra publicitet med många kontakter
och intressera ungdomar för aktuella utbildningar på högsta nivå.
Svenskt Grand National arrangeras av Svensk Galopp, där ridskolan
arbetar för en ökad samverkan.

Nationaldagstävlingarna

Framtidens Strömsholm
Bolaget Strömsholms Utvecklings AB (STUTAB) gav under 2013
företaget Oxford Research i uppdrag att över hur Strömsholmsområdet
kan utvecklas. I januari 2015 presenterades ett förslag, hur en
utveckling av området vid stallplan kan skapa förutsättningar för en
praktisk och hållbar arena, för arrangemang av större tävlingar och
evenemang. Vid fortsatt utveckling är det viktigt att hänsyn tas till de
historiska kultur- och naturvärden, som finns i Strömsholm.
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Kallelse till årsmöte 2015
Söndagen den 29 mars kl. 14:00 i hembygdslokalen
Program
Årsmötesförhandlingar.
Becky Evensen, utbildningschef på Ridskolan Strömsholm, berättar om
utvecklingen av verksamheten.
Kaffeservering
Hjärtligt välkommen!

Öppet hus i hembygdslokalen tisdagar mellan kl 13:30 och 16:30.
Köp Amstaringen!
Värva medlemmar till föreningen!

Stationsgatan 12, 734 50 Kolbäck
www.kolbacksbygden.se
info@kolbacksbygden.se
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