Ridläger på Överby Ridskola i juni och augusti 2018
Överby ridskolan kommer även i år att ordna ridläger/ träningsläger för alla på olika ridutbildningsnivåer. Ridlägren är i
första hand öppna för Överbys ridelever och i mån av plats för elever utifrån. Följande alternativ finns att välja på.
Dagläger A för juniorer söndagen den 17/ 6 – torsdagen den 21// 6.
17-20/ 6 kl. 8.00 – 16.00 och torsdagen den 21/ 6 kl. 8.00 – 14.00
Lägret innehåller följande per dag: två pass ridning med dressyr, hoppning och uteritt, ett pass teori med inriktning på märkesteori 13, hästvård och stallskötsel.
Instruktörer/ledare är Sandra E, Gun och fritidsledaren. Pris: 3 300 kr och lunch ingår.
Grupp 1 är för de ryttare som har ridvan 1- 2 år dvs för nivå rmt- j1, j2
Grupp 2 är för de ryttare som har ridit 3- 4 år dvs för nivå j2- j4
I mån av plats Träningsläger dagläger datum och tider, se ovan för de juniorryttare som har ridit minst 5 år eller längre. Ålder
minst 14 år och uppåt. Inriktning på teorimärke 3 och 4. Träningslägret rekommenderas för de ryttare som har tävlingsambitioner.
Minst 6 st elever. Pris: 3 500 kr och lunch ingår.
Kvällsläger B för seniorer söndagen den 17/ 6 – onsdagen den 20/ 6
Söndagen den 17/ 6 kl. 15.00 – 18.30 och måndagen den 18/ 6- onsdagen den 20/ 6 kl. 18.00- 21.30
1. Lägret innehåller följande per dag: ett pass ridning med dressyr och hoppning, ett pass teori, stallskötsel och hästvård.
Instruktör är Lisa. Pris: 2 300 kr, fika och mackor ingår.
Grupp 1 är för de med ridvana 1- 3 år dvs för nivå S1- S3.
Grupp 2 är för de med ridvana minst 4 år och uppåt dvs för nivå S4 och uppåt.
2. Annat senioralternativ (för juniorer i mån av plats) måndag 18/ 6- onsdag 20/ 6 kl. 15.30- 19.00 för Gun
Grupp 3. Hästvård kl. 15.30- 16.00, ridning kl. 16.00, hästvård från kl. 17.00 och teori med fika kl. 18.00. Pris 1730 kr

Träningskurs / privatlektioner läger C. Instruktör är Lena
A) Träningsläger för tävlingsekipage/ träningsgrupper 2- 3 dagar, måndagen den 18/6 – onsdagen den 20/6 i dressyr och
hoppning. Lektionstid kl.13.00- 14.00 eller 16.00- 17.00. Hästvård 45 min före och 30 min efter ridpasset. Pris, se nedan
B) Seniorläger för de ryttare med minst 8 års ridvana, 2- 3 dagar, måndag den 19/6- onsdag den 21/6 i dressyr och hoppning.
Lektionstid kl. 13.00- 14.00 eller kl. 16.00- 17.00. Hästvård 45 min före ridpasset och 30 min efter ridpasset. Pris, se nedan
Lektionshästpris per dag: 3 st elever, junior = 370 kr, senior = 400 kr. 4 st elever, junior = 350 kr, senior = 380 kr
Privathäst per dag: 3 st elever =300 kr, 4 st elever=280 kr
C) I mån av plats privatlektioner med 1- 2 st ryttare. Pris: lektionshäst = 450 kr, privathäst = 350 kr.
Dagläger D med praktisk teori i hästvård och stallskötsel för juniorer torsdagen den 10/ 8 och fredagen den 11/ 8 kl. 10.0014.00. (Lägret innehåller ingen ridning).
Lägret innehåller per dag: stallskötsel, teoripass, hästvård och lunch. Pris: 650 kr
Lägret vänder sig till nybörjare och till de som vill förbättra sina hästkunskaper och vara mer i hästmiljö. Detta läger är även öppet för
nya elever.

Anmälan = betalning skall vara oss tillhanda senast 15 maj på B.g 5810-7483 Överby Hästsportförening.
Plasterna fördelas efter betalningsdatum. Ange namn, tele nr, mejladress, personnr, vilket läger du anmäler
dig till och din ridgrupps nivå. Ange även om du behöver speciell kost.
Då du har kommit med på lägret så kan du önska häst i ridlägerpärmen som finns i servicedelen i svarta
stallet efter sista betalningsdagen dvs 15/5.

Välkomna med din anmälan.

