
RIDLÄGER 2023 
Vecka 25 

Läger 1. Måndag-tisdag 19–20/6. Rid och ha kul-läger      
Nivå: Detta läger riktar sig till våra juniorer/ridelever som rider 30–45 minuters 
lektioner på lördagar eller på vardagar. 

Du ska hantera skritt/trav gärna utan ledare. Vid behov av hjälp i stallet hjälper vi 
varandra. Vi utgår ifrån varje individs kunskap och erfarenhet och delar in i grupper 
efter kunskapsnivå. Läger sker 9:00-16:00 båda dagarna. 

Pris: 1600kr/läger. Lunch och fika serveras under dagen. Eventuella allergier 
meddelas oss redan vid anmälan! 
 

Läger 2. Onsdag-torsdag 21–22/6. Rid och ha kul-läger      
Nivå: Detta läger riktar sig till våra juniorer/ridelever som rider 30–45 minuters 
lektioner på lördagar eller på vardagar. 

Du ska hantera skritt/trav gärna utan ledare. Vid behov av hjälp i stallet hjälper vi 
varandra. Vi utgår ifrån varje individs kunskap och erfarenhet och delar in i grupper 
efter kunskapsnivå. Läger sker 9:00-16:00 båda dagarna. 

Pris: 1600kr/läger. Lunch och fika serveras under dagen. Eventuella allergier 
meddelas oss redan vid anmälan! 

 

Läger 3. Måndag-torsdag 19–22/6. Tävlingsläger! 
Detta träningsläger riktar sig till våra rutinerade juniorer/elever som rider hos oss på 
45 minuters-lektioner alternativt specialgrupp. Egen häst kan tas med.  

Nivå: Du har tävlat och har ”grönt kort” alternativt bör du ha tävlat Pay and Jump/Pay 
and Ride. Vi tränar hårt under veckan och avslutar lägret med tävlingsmoment i både 
dressyr och hoppning. Läger sker 9:00-16:00 båda dagarna. 

Pris: 3400kr. Lunch och fika serveras under dagen. Eventuella allergier meddelas oss 
redan vid anmälan!  
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Läger 4. Måndag-torsdag 26–29/6. Träningsläger! 
Detta träningsläger riktar sig till våra juniorer/elever som är lite mer rutinerade 
ryttare och som rider hos oss på 45 minuters-lektioner.  
Nivå: Du ska hantera hästen i samtliga gångarter helt utan ledare. Du bör också ha 
hoppat mer än ett hinder i trav alternativt galopp. Vi utgår ifrån varje individs 
kunskap och erfarenhet och delar in i grupper efter kunskapsnivå. Läger sker 9:00-
16:00 båda dagarna. 
Pris: 3400kr. Lunch och fika serveras under dagen. Eventuella allergier meddelas oss 
redan vid anmälan! 
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Läger 5. Måndag-torsdag 3–6/7. Träningsläger! 
Detta träningsläger riktar sig till våra juniorer/elever som är lite mer rutinerade 
ryttare och som rider hos oss på 45 minuters-lektioner.  
Nivå: Du ska hantera hästen i samtliga gångarter helt utan ledare. Du bör också ha 
hoppat mer än ett hinder i trav alternativt galopp. Vi utgår ifrån varje individs 
kunskap och erfarenhet och delar in i grupper efter kunskapsnivå. Läger sker 9:00-
16:00 båda dagarna. 

Pris: 3400kr. Lunch och fika serveras under dagen. Eventuella allergier meddelas oss 
redan vid anmälan! 

 

Gemensamt för samtliga lägeraktiviteter!  

All anmälan sker till vår mailadress: info@hassleholmsridklubb.se och mejlas in 

till oss av målsman. Där anger ni vilket läger ni vill delta på, lägerdeltagarens namn, 
ordinarie riddag samt eventuella allergier.  
 
Ni får då ett bekräftelsemejl och därefter betalas anmälningsavgiften på 500 kr till  
bankgiro 723–7381. Resterande lägeravgift betalas veckan innan ridlägerstart. 
Begränsat med platser på lägren så först till kvarn. 

 

Så medlemmar - varmt välkomna med din anmälan!  
Hälsningar Hässleholms Ridklubb 
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