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Syfte 
Mounted Games är en underhållande ridsportsgren som vänder sig till ryttare i alla åldrar 
och sporten med dess övningar har visat sig vara speciellt lämplig för dom yngre ryttarna 
att lära sig rida på under mer lekfulla former. Det passar alltså alldeles utmärkt att 
kombinera med allt från knatteridning med ledare till äldre ungdomars utövande på 
hästryggen. 

 

Hur kan MG hjälpa till i 90/10-projektet? 
Vi tar fram ett färdigt startpaket av material för ett antal grenar/övningar som antingen 
klubbarna själva får bekosta eller söka bidrag för. Det mesta av innehållet går att köpa i 
bygghandeln. 

Med i paketet finns instruktioner på hur materialet skall monteras ihop, hur placeringen  
på marken bör se ut, förenklade regler på hur grenen skall ridas.  Vi skulle även kunna 
sätta ihop en instruktionsfilm på hur man rider dom olika grenarna och ge ut en länk från 
tex youtube.com. 

Vid behov och om möjlighet finnes skulle tränare eller representanter från MG kunna åka 
ut till intresserade klubbar och hålla i träningar eller clinics. 

Det kommer arrangeras lättare tävlingar som är en typ av ”Pay and Ride” arrangemang 
med dessa utvalda grenarna som ingår i startpaketet, ryttarna får välja om man vill rida 
själv eller ha ledare med sig inne på banan. 
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Förslag på grenar i startpaketet 
Vi har tagit fram några grenar som skulle kunna passa bra för upplägget: 

• Slalom 

 

Det behövs 5 st stolpar för en bana. Stolpen skall vara av ett starkt träslag, rund och med 
en diameter på ca 2.5 – 3.5 cm, höjden bör vara omkring 150 cm. Det finns färdiga träskaft 
att köpa i bygghandeln. Stolpen skall fästas i en fot som håller stolpen upprätt. Är man lite 
händig kan man själv gjuta i betong ur exempelvis en plastskål. Det finns fötter att köpa 
på Jula som passar att montera ihop med stolpen med en viss modifiering. Ev 
växlingspinne kan smidigt tillverkas av trä i längden 30 cm med en tjocklek av ca 4 cm. 

På Jula kan man hitta material till stolpar:               På Bauhaus material till växlingspinne: 
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• Carton 

 

 

 

Man behåller alla slalom stolpar utom den 5:e och sista stolpen som byts ut mot en 
spann som skall vara utan handtag, höjd ca 25 cm, diameter topp ca 35 cm, diameter 
botten minst ca 23 cm. På resterande 4 stolpar skall det placeras en plastflaska med 
avklippt topp, längd ca 15-20 cm och diameter ca 6-10 cm. Flaskan skall plockas av 
stolpen av ryttaren och placeras i spannen. 

Hink Byggmax:                           Plastflaska 1 liters förpackning Jula: 
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• Sandflaskor 

 

2 st uppochner vända tunnor, runda gjorda av plast. Höjd ca 60-70 cm, diameter 
toppen (öppna delen) ca 46-51 cm, diameter botten (stängda delen) ca 37-46 cm. 
Flaskorna skall vara i plast, runda ca 20-30 cm höga med en diameter på ca 6-9 cm och 
med en avsmalnande topp. Vanligast är 1 l plastflaskor likt carton-grenen ovan men för 
dom små händerna kan tex en drickyoghurt-flaska kunna passa, viktigt att botten är 
platt, man fyller med sand ungefär ¼ av flaskan storlek. 

Tunna från Jula:                     Flaska från Jula:                   
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• Hippo 

 

Man har två tunnor som i sandflaskor fast här flyttar och staplar man plastförvarings-
boxar på varandra. 
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• Muggflytt 

 

Emaljmuggar som flyttas på mellan stolparna. Lite trixigt att hitta men finns på diverse 
hemsidor tex: 

 

• Flaggor 
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2 st koner som man plockar/placerar flaggor ur/i. Flaggorna kan göras av vanliga 
rundstavar som man köper i bygghandeln och sen syr och häftar man fast en liten flagga i 
toppen. 

 

 

Sammanfattning: 
I denna presentation finns 6 st grenar med som man kan börja med. Många grenar går in i 
varandras material så därför kan man göra några fler grenar med att komplettera lite 
annat material, det kan man göra som ett steg 2 om intresse finns. 

Kostnader startkit: 

5 st slalomstolpar + 5 st fötter + 1 st rundstav = ca 640 kr 

1  st murhink + 4 st plastflaskor = ca 130 kr 

2 st tunnor + 2 st flaskor = ca 440 kr 

5 st plastlådor = ca 100 kr 

2 emaljmuggar = ca 140 kr 

2 flaggkonor + 5 st rundstavar = ca 320 kr 

Summa för ett komplett startkit landar på ca 1770 kr beroende på vart man inhandlar. 

Hoppas föreslagna upplägget verkar OK, om det är några frågetecken, behov av justering 
eller dylikt så tveka inte att kontakta oss! 

Med vänlig hälsning 

Elin Schelander, Ordförande elin.schelander@volvocars.com tel 0704758948 

Frida Schelander, Grenledare frida.schelander@hotmail.com tel 0702578254 
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