
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Träningsläger, vecka 24, måndag 12/6 – fredag 16/6 (5 dagar)

Det här lägret är för dig som vill träna mera intensivt i både hoppning och dressyr tillsammans med andra 
likasinnade kompisar. Du är över 10 år och kan rida i alla gångarterna och har hoppat minst 50cm. Vi 

blandar dressyr och hoppning, övar på att rida program, banhoppning och terränghinder.  Vi delar in 
grupper efter ridvana. 

I lägret ingår 2 pass ridning per dag, ett pass teori. Vi serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål. Saft, 
vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade under lägerveckan. 

Pris: 510 € varav 200 € är anmälningsavgift. 

 
 

Dagläger med en övernattning, vecka 25, måndag 19/6 – torsdag 22/6 (4 dagar) 

Det här lägret är tänkt för dig som ridit 1–4 terminer och du är över 7 år. Vi varvar hoppning och dressyr 
med uteritter och plask i havet! Vi delar in i grupper efter ridvana. Ta chansen och få rida och umgås med 

hästarna flera dagar efter varandra!  
I ridlägret ingår 2 pass ridning(45min/lekt) per dag, lunch alla dagar, ett pass teori per dag. Övernattning 

natten onsdag – torsdag. På onsdagen serverar vi även middag och kvällsmål samt frukost på torsdag 
morgon. Saft, vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade hos oss under 

lägerveckan. 

Pris: 350 € varav 150 € i anmälningsavgift 

 
 

 

Dagläger, vecka 23, fredag 9/6 – lördag 10/6 (2 dagar) 
Det här lägret är tänkt för dig som ridit 1–4 terminer och du är över 7 år.  Vi varvar hoppning och dressyr 

med uteritter och plask i havet! Vi delar in i grupper efter ridvana. Ta chansen och få rida och umgås med 
hästarna två dagar efter varandra!  

I ridlägret ingår 2 pass ridning (45min/lektion) per dag, lunch alla dagar, ett pass teori per dag. Saft, vatten 
och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade hos oss under lägerveckan. 

Pris: 170 € varav 85 € i anmälningsavgift 
 

 

Kvällskurs, vecka 23, måndag 5/6 – torsdag 8/6 (4 kvällar) 
En kvällskurs för dig som är 14 år och äldre. Vi rider ett pass per kväll- hopp eller dressyr efter deltagarnas 
önskemål. Vi avslutar varje kväll med gemensam fika. Ridvana: Du bör ha grundkunskaper, kunna rida i 

alla gångarter. Deltagarna är försäkrade under kursveckan. 

Pris: 170 € varav 80 € i anmälningsavgift. 
 



 

 

 

 

 

 

Kvällskurs, vecka 25, måndag 19/6 – torsdag 22/6 (4 kvällar) 

En kvällskurs för dig som är 14 år och äldre. Vi rider ett pass per kväll- hopp eller dressyr efter 

deltagarnas önskemål. Vi avslutar varje kväll med gemensam fika. Ridvana: Du bör ha 
grundkunskaper, kunna rida i alla gångarter. Deltagarna är försäkrade under kursveckan. 

Pris: 170 € varav 80 € i anmälningsavgift 
 

 

Ridläger, vecka 26, måndag 26/6 – fredag 30/6 (5 dagar) 

Det här lägret är för dig som vill umgås med hästarna och dina kompisar flera dagar i rad. Du är 
över 10 år och kan rida i alla gångarterna samt hoppa även i galopp. Vi blandar dressyr och 

hoppning med långa härliga uteritter och plask i havet. Vi delar in grupper efter ridvana. 
I lägret ingår 2 pass ridning per dag, ett pass teori. Vi serverar frukost, lunch, middag och 

kvällsmål. Saft, vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade under 
lägerveckan. 

Pris: 495 € varav 200 € är anmälningsavgift. 

 

  

Ridläger, vecka 27, måndag 3/7 – fredag 7/7 (5 dagar) 

Det här lägret är för dig som vill umgås med hästarna och dina kompisar flera dagar i rad. Du är 
över 10 år och kan rida i alla gångarterna samt hoppa även i galopp. Vi blandar dressyr och 
hoppning med långa härliga uteritter och plask i havet. Vi delar in grupper efter ridvana. 

I lägret ingår 2 pass ridning per dag, ett pass teori. Vi serverar frukost, lunch, middag och 
kvällsmål. Saft, vatten och frukt finns tillgängligt hela dagen. Eleverna är försäkrade under 

lägerveckan. 

Pris: 495 € varav 200 € är anmälningsavgift. 

 

 

 

 

 Uterittsdagar, vecka 32, måndag 7/8-fredag 11/8 

Vill du vara med o sätta i gång hästarna efter betet? Välj fritt vilka dagar du vill vara med. Du får 
rida minst 2 hästar/dag. Igångsättning sker i skritt och trav i den vackra naturen nära 

anläggningen. Ta med egen lunch och mellanmål. Vi samlas kl. 10.00 varje dag.  

Pris: 25 €/dag 

 

 

 

 

Anmälan öppnar 21.11.2022 

Frågor och anmälan: salla@sleipner.ax 

Välkommen på läger hos oss!  


