
 

  

 

 

 

 

VECKA 24  
 

MÅNDAG-ONSDAG 08:30-15:30 

PANNKAKSLÄGRET  

För elever på alla nivåer i åldern 6–10 år.  

På detta läger rider vi 1 pass/dag i  

anpassad grupp med styr- och balansövningar,  

skogsritt och hoppning. Vi lär oss mer om häst- och stallskötsel och  

övar mycket praktiskt. Medtag egen lunch och mellis måndag-tisdag. På onsdagen 

dukar vi upp vår berömda pannkaksbuffé! Meddela ev. allergier.         Pris: 2100kr. 

Lunch och teori hålls i vår nya klubblokal med stora ytor. 

 

TORSDAG-FREDAG 08:30-12:30 

HÄST-LEKIS MED RIDNING  

Ett halvdagsläger för dig som är ca 5–7 år och vill gå på ett lite längre läger med eller 

utan förälder. Vi har duktiga ungdomsledare som hjälper barnen och personalen. Vi 

rider 1 pass/dag och utöver det har vi massa hästpyssel. Efteråt finns det möjlighet 

att stanna gratis på fritids 12:30-16:00.                                                         Pris 800kr. 

Lunch och teori hålls i vår nya klubblokal med stora ytor. 

Anmälan öppnar 25 mars i Hippocrates; logga in – klicka på ridskola – byt till aktuellt namn – anmäl.  
Vid anmälan binder du dej till att betala en bokningsavgift motsvarande 20% av lägerkostnaden.  

Den dras av på resterande faktura men fryser inne om du avbokar.  

Anmäl ev. allergier i gröna pratbubblan i Hippocrates.   
Avbokning ska ske senast 2 veckor innan via info@storvretaponnyklubb.se 



 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 25  
 

 

 

MÅNDAG-TORSDAG 08:30-15:30 

VÅFFEL-LÄGRET  

För elever på alla nivåer från 8 år. På detta läger rider vi 1 pass/dag i anpassad 

grupp där deltagarna är med och bestämmer inriktning.  

Utöver det så provar vi på olika grenar inom ridsporten. Till exempel voltige, monté, 

häst vid hand, agility. Medtag egen lunch och mellis måndag-onsdag. På torsdagen  

bjuder vi på vår häftiga och goda våffelbuffé! Meddela ev. allergier.       Pris: 2800kr. 

Lunch och teori hålls i vår nya klubblokal med stora ytor.

 

 

 

Anmälan öppnar 25 mars i Hippocrates; logga in – klicka på ridskola – byt till aktuellt namn – anmäl.  
Vid anmälan binder du dej till att betala en bokningsavgift motsvarande 20% av lägerkostnaden.  

Den dras av på resterande faktura men fryser inne om du avbokar.  
Anmäl ev. allergier i gröna pratbubblan i Hippocrates.   

Avbokning ska ske senast 2 veckor innan via info@storvretaponnyklubb.se 



 

 

 

 

 

 

VECKA 26  

 

 

SÖNDAG v.25 +MÅNDAG-TISDAG v.26  2 ÖVERNATTNINGAR                                                                                    
Samling 12:00 söndagen. Avslutning tisdag 13:00 uppvisning föräldrar.  

MINI-KOLLO  

För elever på alla nivåer som styr själva och är minst 9år. Elever ska kunna: vända, 

borsta, kratsa framhovar själva och vara bekväma med det. Ridning 2 pass/dag + 

teori/ praktisk hästkunskap sön-mån. På tisdagen har vi voltige och förbereder oss 

för uppvisning. I år bor vi i vårt nya klubbhus på 180m2. Övernattning med en 

massa kul bus på kvällarna, poolbad, lekar m.m. 1 instruktör och 1 ungdomsledare 

dagtid + 1-2st som sover tillsammans med barnen i klubbhuset. Frukost, lunch, 

mellis, middag och kvällsfika ingår och serveras i stora salen. Kiosken kommer att 

vara öppen på kvällen. Eva-Lena står för matlagningen; barnvänlig mat som är lätt 

att värma och tillaga.  

Inflyttning 11-12:00 med samling 12:00. Lägret avslutas med en uppvisning där 

publik är varmt välkommen! Fika och prisutdelning efteråt.  

Meddela ev. allergier senast 2 veckor innan i gröna pratbubblan.       Pris: 3000kr. 

Anmälan öppnar 25 mars i Hippocrates; logga in – klicka på ridskola – byt till aktuellt namn – anmäl.  
Vid anmälan binder du dej till att betala en bokningsavgift motsvarande 20% av lägerkostnaden.  

Den dras av på resterande faktura men fryser inne om du avbokar.  
Anmäl ev. allergier i gröna pratbubblan i Hippocrates.   

Avbokning ska ske senast 2 veckor innan via info@storvretaponnyklubb.se 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 26 

 

 

ONSDAG-LÖRDAG 3 ÖVERNATTNINGAR 

Samling 12:00 på onsdagen. Avslutning med uppvisning för föräldrar lördag 13:00  

LILLA SOMMARKOLLOT  

På detta läger ska du vara född 2012 eller tidigare och gå i minst G1-nivå. Vi rider 2 

pass/dag och har ett pass med teori/praktisk hästkunskap onsdag-fredag. På 

lördagen har vi voltige och förbereder oss för uppvisning. På kvällarna blir det 

mycket bus och lek, poolparty, lägereld och en massa annat. Detta vill man inte 

missa! Frukost, lunch, mellis, middag och kvällsfika ingår och serveras i stora salen.  

I år bor vi i vårt nya klubbhus på 180m2. Kiosken kommer att vara öppen på 

kvällen. Eva-Lena står för matlagningen; barnvänlig mat som är lätt att värma och 

tillaga. 1 instruktör + 1 ungdomsledare dagtid. 1-2 ungdomsledare under natten. 

Sover gör vi i klubbhuset. Lägret avslutas med en uppvisning där publik är varmt 

välkommen! Fika och prisutdelning efteråt.  

Meddela ev. allergier senast 2 veckor innan i gröna pratbubblan.       Pris: 4000kr. 
Det går jättebra att ta med egen häst = 3400kr. Hästen bor här i box och går i rasthage. Ta med eget foder.  

 

Anmälan öppnar 25 mars i Hippocrates; logga in – klicka på ridskola – byt till aktuellt namn – anmäl.  

Vid anmälan binder du dej till att betala en bokningsavgift motsvarande 20% av lägerkostnaden.  
Den dras av på resterande faktura men fryser inne om du avbokar.  

Anmäl ev. allergier i gröna pratbubblan i Hippocrates.   
Avbokning ska ske senast 2 veckor innan via info@storvretaponnyklubb.se 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 27  
 

MÅNDAG-FREDAG  

STORA SOMMARKOLLOT  

Samling 09:00 på måndagen, uppvisning fredag 13:00 

 

På detta läger ska du vara född -10 eller tidigare och gå i minst G1-nivå. Vi rider 2 pass/dag 

och har ett pass med teoretisk hästkunskap måndag-torsdag. På fredag gör vi nåt skoj på 

morgonen och förbereder oss för uppvisningen. På kvällarna blir det mycket av allt; ☺ 

poolparty, lägereld och en massa annat. Detta vill man inte missa! I år bor vi i nya 

klubbhuset på 180m2!  1 instruktör på plats dagtid. Ungdomsledare är med fram till 22:00. 

Elin har nattjour, men de sover själva i klubbhuset. Eva-Lena står för matplaneringen, 

frukost, lunch, mellis, middag och kvällsfika ingår. Kiosk finns på kvällen. Inflyttning 9-10:00 

måndag och avslutas med en uppvisning kl. 13:00 där publik är varmt välkommen! Fika och 

prisutdelning efteråt. 

Pris: 4600kr Det går jättebra att ta med egen häst = 4000kr. Hästen bor här i box och går i rasthage. Ta med eget foder.  

 

 

Anmälan öppnar 25 mars i Hippocrates; logga in – klicka på ridskola – byt till aktuellt namn – anmäl.  
Vid anmälan binder du dej till att betala en bokningsavgift motsvarande 20% av lägerkostnaden.  

Den dras av på resterande faktura men fryser inne om du avbokar.  
Anmäl ev. allergier i gröna pratbubblan i Hippocrates.   

Avbokning ska ske senast 2 veckor innan via info@storvretaponnyklubb.se 

 



Anmälan öppnar 25 mars i Hippocrates; logga in – klicka på ridskola – byt till aktuellt namn – anmäl.  

Vid anmälan binder du dej till att betala en bokningsavgift motsvarande 20% av lägerkostnaden.  
Den dras av på resterande faktura men fryser inne om du avbokar.  

Anmäl ev. allergier i gröna pratbubblan i Hippocrates.   

Avbokning ska ske senast 2 veckor innan via info@storvretaponnyklubb.se 
 

 

 

 

 

VECKA 32 
 

ONSDAG-TORSDAG 

STALLVÄRDSLÄGER 

Endast för er som varit stallvärdar under  

VT-23 och inte missat mer än max 2  

tillfällen, utan att fixa/byta med någon  

annan. Vi rider tillsammans igång hästarna 

inför terminen samt att vi tvättar och  

friserar dom.  

Pris: Gratis 

 

 

VECKA 33 
 

SÖNDAG v.32 - MÅNDAG  

KICK-OFF TR-grupper, SPECIAL och PRIVATA 

Vi kickar igång terminen med en kick-off för våra TR-elever, SPECIAL-elever och våra 

PRIVAT-ryttare! Vi grillar, hänger och kör en SPK-BÄST-I-TEST.  

Vill man övernatta så går det jättebra att göra i vår nya klubblokal.  

Samling 16:00 söndag och avslutning 12:00 måndag. Man får stanna kvar efter om 

man vill.  

Middag, gofika på kvällen, frukost ingår. Pris: 200kr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VECKA 33 

 

 

MÅNDAG-ONSDAG 08:30-12:30 

HOPPLÄGER 

För dig som rider i Röd nivå och uppåt.  

På detta läger rider vi 1 pass/dag i anpassad  

grupp med fokus på bommar och hoppning.  

Hästkunskap om utrustning för hoppning, vad har olika hästar för utrustning och 

varför. Vad får man ha på hopptävling.  

Sista dagen avslutas med en banhoppning och förälder får gärna komma och kolla 

kl. 10.30. Fika och prisutdelning efter. Medtag egen lunch och mellis.    Pris: 1200 kr. 

Lunch och teori hålls i vår nya klubblokal med stora ytor.  
 
 

ONSDAG 12:00-16:00 
ÖNSKELEKTION/FAMILJELEKTION 

Boka din önskelektion 1timme varav 45min är ridning. Skriv vem/vilka som ska rida, 

önskehästar och önskemål på lektion i den gröna pratbubblan.   

Lektion ensam: 650kr och Lektion 2st= 400kr/st 

Vuxen får vara max 170cm lång och 70kg.  

Anmälan öppnar 25 mars i Hippocrates; logga in – klicka på ridskola – byt till aktuellt namn – anmäl.  
Vid anmälan binder du dej till att betala en bokningsavgift motsvarande 20% av lägerkostnaden.  

Den dras av på resterande faktura men fryser inne om du avbokar.  

Anmäl ev. allergier i gröna pratbubblan i Hippocrates.   
Avbokning ska ske senast 2 veckor innan via info@storvretaponnyklubb.se 

 


