
 

  

SOMMARKOLLO 

5 DAGAR MED RIKTIGT HÄSTLIV! 

Är du minst 9 år och älskar att vara i stallet, älskar hästar, ridning och 

allt som hör stallet till, då har du chansen.  

En vecka på Soläng med övernattning, ridning, långritt, poolparty, 

filmkväll, tacobuffé och mycket annat! 

 



 
 

 
SOMMARKOLLO 
 

ÖVERNATTNINGSLÄGER i fem dagar, fyra nätter! 

 

TID  Från måndag 4/7 kl 8.30 till Fredag 8/7 kl 15.00 

RIDNING  2 pass/dag i delad grupp. Vi har möjlighet att dela in 

deltagarna i 2-3 grupper så att alla kan rida på sin nivå.  

Sista dagen får ni prova på hästlekar med Minigänget och sedan är 

det ridavslutning. 

UPPVISNING Fredag kl. 12.00 för familj, släkt och vänner. Efter 

uppvisningen bjuder vi alla på grillfest! 

TEORI  1 gång per dag. 

MAT  All mat, fika, frukost m.m. ingår. Allergier ska meddelas oss i 

god tid.  

ÖVERNATTNING Vi bor i röda stugan. Där finns dusch, toalett, kök, 

tv-rum och sovrum. De som vill övernatta tar med egen madrass, 

täcke och kudde.  

Vi har alltid sov- och vilotider så att alla ska orka med att rida då 

ridningen kommer att vara ganska intensiv och träningslik, fast 

med roliga inslag såklart.  

NIVÅ  Elever som rider obehindrat utan ledare och som vill ha tre 

dagar av riktigt stall-liv med allt vad det innebär av skötsel, 

ridning och en massa skoj ihop med er lägerhäst och alla 

kompisarna.  

PERSONAL En ridlärare och en ungdomsledare på plats under 

dagarna. En personal/vuxen har jour under natten.  

ÅLDER  från 9 år och uppåt. 

ANTAL DELTAGARE  12 st. 

Man får självklart ha egen häst med sig! Uppstallning ingår. Foder 

tar ni med själva. 

PRIS 3500 kr varav anm.avg. är 500 kr. 

         3000 kr med egen häst, varav 500 kr är anm.avg. 

 

 

 

Kuligheter m pricken 

ridning 

stallpyssel 

uteritt i stora skogen 

ridning med hoppning 

och styrning samt 

uteritt.  

Vi hoppas Du hänger 

med på sommarens 

hästigaste 

upplevelse! 

 

 

 

Massa ridning 

Massa hästmys 

Kompishäng 

Stall-liv 

Bästa 

sommaren 

Poolparty 

Grillkväll 

Ännu mer 

hästar 

 

Vi hoppas Du hänger 

med på sommarens 

hästigaste upplevelse! 


