
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 24  
 

MÅND-ONSD 14/6-16/6 klockan 8.30-15.30  

PANNKAKSLÄGRET för elever på alla nivåer i åldern 6-10år  

På detta läger rider vi 1pass/dag i anpassad grupp med styr- och balansövningar, 

skogsritt och hoppning. Vi lär oss mer om häst- och stallskötsel och övar mycket 

praktiskt 

Medtag egen lunch och mellis må-tis. På onsdagen dukar vi upp vår berömda 

pannkaksbuffe!  Pris: 1800kr 

 

TORS-FRED 17/6-18/6 klockan 8.30-12.30 

HÄST-LEKIS med RIDNING  
Ett halvdagsläger för dej som är ca 5-7år och vill gå på ett lite längre läger med eller utan 

förälder. Vi har duktiga ungdomsledare som hjälper barnen och personalen. Vi rider 

1pass/dag och utöver det har vi massa hästpyssel.  

Pris 800kr 

ÖVERSIKT 

SOMMARLOVET 2021 
      Anmälan öppnar 4/4 i hippocrates. Först till kvarn gäller 



 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 25 

  

MÅN-TORS 21/6-24/6 klockan 8.30-15.30  

VÅFFEL-LÄGRET för elever på alla nivåer i åldern  

7-12år. På detta läger rider vi 1pass/dag i anpassad grupp  

där deltagarna är med och bestämmer inriktning.  

Utöver det så provar vi på olika grenar inom ridsporten.  

Tex voltige, monté, häst vid hand, agility.  

Medtag egen lunch och mellis må-ons. På torsdagen  

bjuder vi på vår häftiga och goda våffelbuffé! 

Pris: 2400kr 

ÖVERSIKT 

SOMMARLOVET 2021 
      Anmälan öppnar 4/4 i hippocrates. Först till kvarn gäller 



 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 26  
MÅN-TOR 28/6-1/7 Samling 9.00 på måndagen, avslutning torsdag 13.00 

LILLA SOMMARKOLLOT 
På detta läger ska du vara mellan 9-13år och gå i minst G1-nivå.  

Vi rider 2 pass/dag och har ett pass teori. På kvällarna blir det mycket bus och lek, 

poolparty, lägereld och en massa annat. Detta vill man inte missa!  

Maten caitrar vi i portionsförpackningar. Sovmöjligheten beror på coronarestriktioner 

men antingen sovandes ihop eller i mindre grupper. Vi har alltid ungdomsledare på 

plats även på natten.  

Pris: 3400kr  
 

 

TORS-FRED 1/7-2/7 klockan 18-21.00  

VUXEN-LÄGER 

En kväll att få lite egen tid ihop med hästarna. Vi rider i 2 olika grupper med fokus på 

sits och inverkan. Efter ridningen bjuder vi på frukt och fikabuffe.  

Pris: 850kr 

ÖVERSIKT 

SOMMARLOVET 2021 
      Anmälan öppnar 4/4 i hippocrates. Först till kvarn gäller 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 27  
 

MÅN-FRED 5/7-9/7  Samling 9.00 på måndagen, avslutning 13.00 på fredagen.  

STORA SOMMARKOLLOT   

På detta läger ska du vara minst 12år och gå i minst G2-nivå. Vi rider 2 pass/dag och 

har ett pass teori. På kvällarna blir det mycket av allt ☺ poolparty, lägereld och en 

massa annat. Detta vill man inte missa!  

Maten caitrar vi i portionsförpackningar. Sovmöjligheten beror på coronarestriktioner 

men antingen sovandes ihop eller i mindre grupper.  

Pris: 4300kr       Det går jättebra att ta med egen häst!  

 
Tor-fred 8/7-9/7 klockan 16.00-18.00  

MULLE-ritter i vår fina skog där vi väver in natur- och djurlära. Mysiga 

skogsstigar där vi kan stanna till och utforska olika saker vi hittar i naturen.  

Detta passar alla nivåer i 3-9år. Även för dej som kanske är mer intresserad av 

naturen än av hästen.  

Pris: 700kr 

ÖVERSIKT 

SOMMARLOVET 2021 
      Anmälan öppnar 4/4 i hippocrates. Först till kvarn gäller 



 

VECKA 27 HELGEN: 
 

 

LÖR-SÖN  10/7-11/7 klockan 9.00-12.30 

HOPPLÄGER 
2 förmiddagar med hopptema. 1 ridpass/dag i anpassad grupp. Från BLÅ nivå och 

minst 8år och uppåt.  

Pris: 800kr 

 

 

 

LÖR-SÖN 10/7-11/7  klockan 13.00-ca 16.30 

FAMILJERIDLÄGER Tänk va kul att få gå på läger ihop! På detta läger 

anmäler ni hela eller delar av er familj. (Dock måste den vuxna kunna rida ponny så 

max 170cm lång och max 70kg gäller) Dag ett så delar vi in er efter ridvana och 

önskemål och dag 2 rider vi ut tillsammans om vädret tillåter. Det går jättebra att 

vara helt nybörjare och vilja prova på.  

Efter ridningen bjuder vi på fika.  

Pris: 1barn och 1 vuxen= 1000kr därefter 300kr per ytterligare familjemedlem. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

VECKA 28   
TISD-FRED 13/7-16/7  klockan 8.30-15.30  

HÄSTFRITIDS Dock utan ridning. Men med  

mycket hästpyssel, stallskötsel  och lekar osv. Vi  

kommer grilla korv, gå på fikapromenad med de mindre  

ponnyerna, ha löshoppning mm.  

Detta passar dej som är från 7år och uppåt som älskar  

att vara i stallet!  

Pris: 600kr. Medtag egen lunch och mellis 

 

TORS-FRE 15/7-16/7 klockan 16-18.00 

SKRUTTENS MINIKLUBBs-LÄGER 
1ridpass/dag hästpyssel för dej som är mellan 3-6år. En förälder ska vara med och 

hjälpa till. Alla nivåer är välkomna! Även helt nybörjare som vill prova på.  

Pris: 700kr 

 

ÖVERSIKT 

SOMMARLOVET 2021 
      Anmälan öppnar 4/4 i hippocrates. Först till kvarn gäller 



 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 32  
Ons-Tors 11/8-12/8 klockan 9.00-18.00 

STALLVÄRDSLÄGER 

Gratis för Stallvärdarna VT-20. Är du TR-elev och vill gå så kan du göra det till  

ett pris av 1100kr. Under detta läger kommer vi rida igång alla ponnyer samt frisera 
Medtag egen mat och mellis.  

 

Lör-sönd 14/8-15/8  

HELG-KURS DRESSYR: 

Ungdomsläger för dej med foderhäst eller egen häst. Vi startar på lördag EM med träningar 

2&2 och sen följer 3-rätters middag och övernattning för de som vill.  

På söndagen rider alla ett enskilt 30-min pass.  

Pris: 1000kr 

Privata hästar kan sova kvar om de vill.  

 

ÖVERSIKT 

SOMMARLOVET 2021 
      Anmälan öppnar 4/4 i hippocrates. Först till kvarn gäller 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 33 

Mån-tis 16/8-17/8 klockan 8.30-15.30 

DAGLÄGER MED HOPPINRIKTINING 
För dej som rider i Röd grupp och uppåt. På detta läger rider vi 1pass/dag i anpassad grupp 

med fokus på bommar och hoppning.   

Utöver det så kommer vi få se en hoppclinic och ha teori om hoppning. Sista dagen 

avslutas med en banhoppning.  

Medtag egen lunch och mellis.  

Pris: 1200kr 

 

 

ÖVERSIKT 

SOMMARLOVET 2021 
      Anmälan öppnar 4/4 i hippocrates. Först till kvarn gäller 


