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Vår vision är att vara Sveriges trevligaste ridklubb. Vi ordnar ridläger 
för alla intresserade ryttare på alla nivåer på vår anläggning med 
både ridhus och utebana i Kungsgården. Hos oss rider du för 
utbildade och erfarna ridlärare på snälla och trevliga hästar. 

Vi erbjuder allt från ditt första nybörjarläger till mer avancerade 
träningsläger. För dig som ridit lite längre finns också vårt 
övernattningsläger med massor av roliga inslag. Skynda dig att 
anmäla, platserna kan gå åt fort!

Välkommen på 
ridläger hos oss!



vecka 25 & 26 - Stallet hela veckan!
Våra populära övernattningsläger som vänder sig till dig med ganska stor 
ridvana. Här ska du kunna hantera hästen självständigt  vad gäller borstning, 
sadling och mockning. Du ska också kunna rida hästen utan problem i  alla tre 
gångarterna. Lägret innehåller ridning i olika former med två pass per dag. Det 
blir dressyr, hoppning och inslag av WE. På kvällarna umgås vi  med lekar och 
tävlingar med och utan häst. En av höjdpunkterna, om vädret tillåter, är när vi 
rider iväg och badar med hästarna.

Vecka 25  -måndag 19 juni kl 09.00 till  torsdag 22 juni kl 15.30
Vecka 26  -måndag 26 juni kl 09.00 till  torsdag 29  juni kl 15.30
Pris 3 200 kronor för en vecka,  varav anmälningsavgift 1000 kronor



vecka 31 – Kom igång läger
Denna vecka vänder sig till alla som kan hantera hästen i alla tre 
gångarter utan problem, du måste också självständigt kunna hantera 
hästen före och efter ridning.

Lägrets syfte är låta hästarna lugnt och försiktigt komma igång igen 
efter 4 veckors vila. Vi tror att det kanske också behövs för ryttaren 

Ett ridpass per dag som består av självständig ridning. Du får också 
under veckan ansvara för att hästen blir omskött och även ha hand om 
hästens utrustning så att det är i bra skick inför terminsstart.

Anmäl dig för att rida igång samma häst hela veckan (går före) eller i 
andra hand anmäl dig till enskilda dagar.

Måndag 31 juli till fredag 4augusti
Pris 1000 kronor för hela veckan alt. 220 kronor per dag

Under veckorna 27-30 stänger ridskolan och hästarna har sin 
välförtjänta sommarvila. 



vecka 32 Dressyrläger
Här får du chansen till intensiv träning dressyrträning i mindre 
grupper. Ett pass ridning och gemensam teori per dag. Vi planerar att 
avsluta den andra dagen tillsammans med en trevlig middag och lite 
“surr”. (om intresse finns och då står man själv för den kostnaden

Måndag 7 augusti till tisdag 8 augusti, tid beror på antal anmälda 
vilket meddelas under vecka 31.

Pris 1000 kronor (inklusive fika).

vecka 32 Hoppläger
Utvecklande och roligt läger för både dig som vill rida på ridskolans 
hästar och ponnyer och dig med egen häst eller ponny!

För att få ut mest av lägret bör du kunna hantera hästen själv och rida i 
alla gångarter samt hoppat en del. Lägret har fokus på markarbete 
första dagen och hoppning dag två.

Onsdag 9 augusti och torsdag 10 augusti
Pris 850 kronor



vecka 32 – Ganska ny i stallet
Prova vårt dagläger som en bra uppladdning inför höstterminen. Här 
är du som kanske inte ridit så länge extra välkommen att gå på läger 
och ta ett kliv i utvecklingen.

Det är bra om du kan försöka att hantera hästen då den ska sadlas 
och tränsas men självklart kan du få hjälp om det behövs. Det 
är också bra om du kan skritta och trava hästen själv. Du har kanske 
precis har lärt dig börja galoppera eller så provar du nu på lägret. 
Daglägret innehåller 2 ridpass blandat med massor av tid att hänga 
med hästen samt skratt och teori!

Fredag den 11 augusti kl 09.00 - 15.30
Pris 850 kronor varav anmälningsavgift 300 kronor



Bra att veta om betalning
Anmälningsavgiften betalas in så snart antagningsbesked skickats 
ut och resterande avgift betalas senast då lägret börjar.

Avbeställning gjord av elev/målsman
1. Vid eventuell avbeställning 3 månader före lägerstart, 

återbetalas anmälningsavgiften till hälften.
2. Avbeställes lägervistelsen senare än ovan, men före den 15 maj 

är anmälningsavgiften förverkad. Sker avbeställningen senare 
förbinder jag mig att senast 14 dagar efter första lägerdagen 
enligt anmälan erlägga hälften av resterande lägeravgift.

3. Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i 
läger under anmäld tid gäller:
Sker återbud mellan den 15 mars och 15 maj återbetalas en 
tredjedel av anmälningsavgiftern.

4. Vid avbeställning oavsett anledning och tidpunkt har jag rätt att 
överlåta lägerplatsen åt annan person som uppfyller ålder och 
ridkunskap. Betalningsskyldigheten övergår då på den som 
övertar platsen.

Avbruten lägervistelse
Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p.g.a. sjukdom eller annan 
orsak – som arrangören ej kan hållas ansvarig för – återbetalas 20 
% av gällande dagskostnad för ej utnyttjade dagarna.

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören 
inte kan fullfölja sina åtaganden återbetalas inbetald avgift i sin 
helhet eller den del som ev. återstår vid avbruten lägerperiod.

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad.

För frågor ring 0290 - 37661
eller kontakta oss via e-post: storkrid@outlook.com



Enligt överenskommelse anmäler jag: 

Namn: __________________________________________________

Personnr: _____________-_________

Till ridläger under tiden _____/_____ - _____/_____ 2023
enligt ridlägrets prospekt.

� Övernattning – gäller endast de sk. “Övernattningslägren”.
� Ej övernattning

Gatuadress:_______________________________________________

Postadress:_______________________________________________

Telefon: _____________________Mobil:_______________________

E-post: __________________________________________________

Vaccination mot stelkramp år:___________________

Regelbunden ridvana:__________________________år

Övriga upplysningar:________________________________________

________________________________________________________

Jag godkänner gällande kursavgift och accepterar inbetalnings- respektive
återbetalningsförfarandet enligt informationen.

Ort och datum__________________________________________________

_____________________________________________________________
Underskrift (målsmans underskrift krävs för omyndig)

Anmälningsblankett
till ridläger Storvik Ovansjö Ridklubb
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