Sommarläger 2019
hos Stall Just & Kalmar Hästsportklubb

Vi har en nybyggd, fräsch anläggning med 2 ridhus, stor utebana och en
härlig naturbana med hinder på gräs och en galoppslinga på grus.

Vi har små
ponnyer till de mindre barnen och välutbildade hästar
till de äldre eleverna. Du får gärna ta med dig en egen
ponny/häst.

HYR-LÄGER 1 v.27
1-7 juli
Måndag-Söndag
Samling kl.9.00 då vi tar in hästarna gemensamt.
Därefter ett ridpass med instruktör mån- lörd. Det kan vara dressyr, hoppning eller uteritt.
Det blir även ett pass hästkunskap varje fm där du lär dig att ta hand om en egen häst, vad
som förväntas mm.
Du rider ditt andra pass självständigt.
Vid självständig ridning måste förälder/ansvarig vara närvarande.
Du tar själv med dig egen lunch/Jika .
Stallet är öppet mellan kl. 8.00- 17.00,
Du ska rida i lägst grön grupp och vara minst 10 år.
Övernattning med gemensam kvällsmat, frukost fredag- lördag
Kostnad: 3100 kr, därav anm.avgift 1000 kr
Ledare: Julia Westergren

Läger 2 Maxi Gnägg 15 juli-19 juli
Dagridläger med övernattning torsdag-fredag
Kl. 9.00- 17.00
För dig 9-12 år med minst 2 års ridvana.
Två ridpass/dag, häst och stallpyssel.
Du får lunch och mellanmål.
Kostnad: 3650 kr kr, därav anm.avgift 1000 kr
Instruktör: Julia Westergren, Tilda Karlsson

Läger 3 MINI GNÄGG 22-24 juli
Kl. 9.00- 13.00

Ålder 7-12 år med lite ridvana
Du ska klara att rida själv utan ledare i skritt och trav.
Ett ridpass/ dag samt häst och stallvård.
Blir också ett pass enkel hästkunskap om dagen.
Ni får ett enklare mellanmål efter ridningen.
Kostnad: 1000 kr, därav anm.avgift 500 kr
Ledare: Tilda Karlsson

Läger 4 HORSE-CAMP 29-30 juli
2 dagars läger med övernattningsläger
Börjar kl 9.00- slutar dag 2 kl 16.00
För dig 8-14 år med ridvana.
Det blir 4 ridpass, häst och stallskötsel.
Du får 2 lunch, mellanmål, kvällsmat och frukost.
Kostnad 1100 kr , därav anm.avg 500 kr
Instruktör: Julia Westergren, Tilda Karlsson

Läger 5 HORSE-CAMP TGR 1- 2 augusti
2 dagars läger med övernattningsläger
Börjar 9.00- slutar dag 2 kl. 16.00
För dig 10-17 år med ridvana i lägst röd grupp
och som vill börja att tävla.
Det blir 4 ridpass, häst och stallskötsel.
Du får 2 lunch, mellanmål, kvällsmat och frukost.
Kostnad 1100 kr / egen ponny 950 kr
därav anm.avg 500 kr
Instruktör: Julia Westergren, Tilda Karlsson

Läger 6 KOM-I-GÅNG KVÄLLSLÄGER 5-8 augusti
Vuxenläger för dig med ridvana.
kl. 16.30- ca19.30
ca 1,5 tim ridning, samt teori med Jika.
Ridning i små grupper på banan samt i naturen
Instruktör: Annelie Karlsson,
kostnad: 1300 kr, därav anm.avg. 500 kr

HOPPTRÄNING/KURSER
för dig med egen häst på minst LC nivå kommer att bli em/kvällstid.
mer info kommer.

HORSE CAMP -stallvärd/elev vt19
utbildning i häst-stallkunskap samt ridning
kurs 1 24-25 juni
kurs 2 8-9 augusti för er som ska vara stallelev/värd HT 19
Gratis utbildning för stallelev/värd HT18-VT19

ANMÄLAN
skickas till stalljust@gmail.com
uppge namn, personnummer och
mobilnummer. Uppge även din
riderfarenhet
(vilken grupp du rider i mm)

BETALNING
Anmälningsavgiften till lägren ska vara insatt på bankgiro 5661-9539
senast 10 dagar efter att du fått en bekräftelse på din anmälan.
Har vi inte fått pengarna inom 10 dagar kan vi inte garantera en plats.
Hela lägeravgiften skall vara betald senast 2 veckor innan ditt läger.
Vid sjukdom (styrkt av läkarintyg) betalas halva anmälningsavgiften och
hela resterande avgift tillbaka.

VÄLKOMMEN TILL EN HÄRLIG SOMMARUPPLEVELSE!

