Nu börjar det närma sig, snart är sommaren här igen. Hos oss på
Jutagården kommer du att få uppleva mycket tillsammans med
oss och våra trevliga hästar och ponnyer. Vi satsar på hög trivsel,
god kamratskap och minnen för livet!
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Femdagar Ridläger
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Rabatt med 200:- till Jutagårdens ridskoleelever samt till våra
”ridlägerstammisar” = de som varit på läger hos oss tidigare.
Om man behöver komma någon dag tidigare brukar det gå att ordna men man får då själv
stå för mat och frukost. Priset för extra övernattning är 150 kr per ridlägerdeltagare och 100
kr för extra dag uppstallning av häst.

Ridläger
För dig med eller utan egen häst som vill få minnen för livet. Vi kommer
försöka få din lägervecka lärorik, utvecklande, spännande och med många
skratt. Det blir intensiva dagar där hästen står i centrum.

Träningsläger
För dig med egen häst som vill lägga fokus på träning och tävling. Vi jobbar
med ekipageutveckling där du, din häst & dina mål står i centrum.

Dagridläger/Vuxenläger
För dig som inte har varit på läger innan och vill få en mjukstart på lägerlivet.
Dagridlägret passar även dig med mer ridvana som vill få tre dagars intensiv
träning. 2 ridpass/dag, teori, lunch och fika. Du är på Jutagården dagtid
(8.00-17.00) och hemma i din egen säng på nätterna. Övernattning mellan
dag 2 och 3 för dem som vill.

Hästar / ponnyer
Det finns ett 20 tal hästar och ponnyer att välja mellan. Dessa hästar går
under resterande tid på året med i vår lektionsverksamhet och passar därför
de flesta typer av ryttare. Vi har snälla hästar, allt ifrån lugna och trygga
nybörjarponnyer till mer utbildade tävlingshästar. Storleken varierar från
mindre B-ponny till stora hästar. Alla våra hästar och ponnyer är utbildade i
både dressyr och hoppning. Information och bilder finns på hemsidan. På alla
våra
ridläger
kan
egen
häst
medtages
utan
extra
kostnad.
Uppstallningsmöjligheter finns i våra gästboxar samt mindre hagar finns att
tillgå. Hö och strö finns vid behov om man inte har möjlighet till eget foder.
Kom ihåg att hästen måste vara vaccinerad och självklart fullständigt frisk.

Boende
Boendet sker i mindre flerbäddsrum med 2-6 platser i varje rum. Toalett, wc
& dusch finns i byggnaden.

Mat
Vi äter lagad mat 3 ggr/dag, frukost, lunch med efterrätt och middag.
Däremellan, både på för och eftermiddag serveras mellanmål så som frukt
och fika. Om du är i behov av specialkost p.g.a. allergi eller annat måste
detta meddelas vid anmälan. Vår ridlägermat är alltid väldigt omtyckt och det
är verkligen ingen som går hungrig.

Ridning
Ridning kommer att ske i mindre grupper, två pass per dag. Ridpassen
kommer att innehålla dressyr, hoppning, terräng och uteritt. All ridning är på
en individuellt anpassad nivå för att du ska utvecklas så mycket som möjligt

under de här dagarna. De små grupperna gör att allt ifrån nybörjare upp till
tävlingsryttare kan tillgodoses.

Teori
Under lägret kommer vi ha teoriundervisning en gång per dag. Även den
kommer att anpassas efter utbildningsnivå och kunskap. Dessutom så blir det
för många en erfarenhet i sig att ta hand om sin lägerhäst som om den vore
sin egen. Det är mycket skötsel som ska hinnas med för att hästen ska må
bra under lägret.

Övriga aktiviteter
Det finns massvis med roliga saker att göra när man är på läger. Vi kommer
att ha lite olika kvällsaktiviteter både med och utan häst, lekar, femkamp,
rykttävling, röda-vita-rosen, filmkväll, fångarna på Jutagården, gymkhana,
löshoppning och pool. Det brukar bjudas på många roliga stunder i och
omkring poolen. Det kan skilja sig lite på vad man hinner med beroende på
om det är tre- fem- eller sjudagars ridläger.

Sjudagars: På vårt längsta ridläger planeras det även in någon spännande
extraaktivitet. Deltagarna kan själva vara med och önska aktivitet. Antingen
med eller utan hästar.
Avslutning
Som avslutning på ridlägret brukar det vara en hopptävling eller efter
önskemål annan form av uppvisning. Alla föräldrar, släkt och vänner är
välkomna att komma och titta. Vi bjuder på tårta eller annan god
avslutningsfika. Alla som deltagit får var sin lägerrosett samt en tavla med
ett omdöme och ett kort på sig själv tillsammans med sin lägerhäst. Det
brukar vara väldigt uppskattat av alla lägerdeltagare.
Dagridläger har en mindre avslutning.
.

Anmälan
Anmälningstiden börjar den 27 januari kl 15.00. Anmälan görs via vår
hemsida www.jutagardensstuteri.se . Var noga med att ange eventuell allergi.
Observera att anmälan är bindande. I samband med din anmälan måste
en anmälningsavgift på 1000:- av ridlägeravgiften betalas in. Detta görs på
www.horsemanager.se . Du hittar det under aktiviteter. Först när du skapat
en faktura betraktas du som anmäld. Då blir du tilldelad en häst. OBS: Är du
osäker på hur Horsemanager fungerar rekommenderar vi att du ordnar med
anmälningsavgiften innan den 28/1. Den resterande ridlägeravgiften betalas
senast den 1 maj. När det närmar sig lägret kommer lite information gällande
tider, deltagarförteckning, packlista mm skickas till dig via mail. Uppge
mailadress i din anmälan. Förfrågningar görs till Fanny Nilsson via mail
fanny@jutagardensstuteri.se . På ridskolans blogg kommer vi kontinuerligt
uppdatera anmälningslistan så du lätt kan se vilka läger och hästar som finns
lediga.

Återbud
Vid återbud före 1 maj återbetalas ridlägeravgiften (ej anmälnings-avgiften.)
Vid återbud fr.o.m. 1 maj innehålls hela lägeravgiften och eventuell obetald
lägeravgift kommer att krävas. Vid uppvisande av läkarintyg betalas
lägeravgiften tillbaka (ej anmälningsavgift.)

Försäkring
Medlemskap i SRS innefattar den försäkring som gäller på Jutagården.
Medlemskap kostar 295kr junior (upp till 18 år) och 370kr för senior (18+).
Medlemskap kan lösas på Horsemanager. I annat fall ansvarar ni själva för
olycksfallsförsäkringen.

Inställt läger
Jutagårdens Ridskola förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera ridläger
om något oförutsett skulle inträffa som ligger utanför arrangörens kontroll.
Om så skulle ske återbetalas hela lägeravgiften.

Varmt välkomna till ett kul och fartfyllt
läger på Jutagården!
• Jutagårdens Stuteri & Ridskola •
Adress: Jutagården • 541 93 SKÖVDE •
• Mobil: 0708-444830 •
Hemsida: http://www.jutagardensstuteri.se •
E-post: fanny@jutagardensstuteri.se •
Arrangör: Jutagården & Skultorp Ryttarsällskap •
Ridlägeransvarig: Fanny Nilsson •

