
Sommar 2023 
   

Nu är det dags att anmäla sig till sommarens läger och 

kurser. Gemensamt för alla kurser är att anmälan sker 

till kontoret på mail: info@ridklubben.net.   

Vi fakturerar alla läger/kurser och när fakturan är 

betald är platsen bokad. Anmälan är bindande och 

lägret/kursen återbetalas endast mot uppvisande av 

läkarintyg. Sista anmälningsdag är 1/6 2023 

 

 

 

Ridläger med övernattning 

Kl:8.00 19/6 – 21/6 kl:16.00 

Passa på att anmäl dig till vårt ridläger/träningsläger som kommer att 

vara tre roliga dagar med mycket ridning och spännande aktiviteter! 

I lägret ingår dressyr, hoppning och uteritt.  

Finns det intresse så hoppar vi även på fälttävlansbanan.  

 Vi kommer att bada och äta glass en dag om vädret tillåter. 

 

Detta läger är till för alla som börjat rida själva och uppåt, vi delar in 

er i grupper efter kunskapsnivå. 

Rådgör med din ridlärare före anmälan. 

Övernattning för de som vill. All mat ingår. 

Kostnad: 4000kr 



 

Hästfritids 

26 - 28/6 Kl. 8.30 – 15 

Fika och lunch ingår. Meddela allergi i anmälan. 

Ridning alla dagar, hästpyssel samt hjälpas åt med stallet. 

Detta hästfritids är till för alla oavsett kunskapsnivå. 

Kostnad: 400kr per dag. 

 

Afterwork med middag 
26 – 28/6 

Samling klockan 17.30 ridning 60 min och sedan utsläpp av hästarna, 

därefter äter vi middag tillsammans.  

Beroende på hur många anmälningar vi får in, blir det två grupper. 

Den gruppen som ej rider är med och kollar på de andra. 

26/6 Dressyr 

27/6 Dressyr 

28/6 Markarbete 

Kostnad: 600kr per dag 

 

 

 

 

 



Hästfritids 

Vi sätter igång alla lektionshästar efter deras härliga sommarlov. 

Datum: 7 - 11/8 

Kl. 8.30 – 15 

Fika och lunch ingår. Meddela allergi i anmälan. 

Ridning alla dagar, hästpyssel samt hjälpas åt med stallet. 

Detta hästfritids är till för dig som kan skritta trava självständigt. 

 Fråga din ridlärare om du är osäker. 

Kostnad: 400kr per dag. 

 

Anmälan och frågor sker till info@ridklubben.net hoppas vi ses på 

härliga sommaraktiviteter. 

 

Med vänlig hälsning Personalen på MRK 

             

 


