
 

Nytt för sommaren 2022!  

Träningsläger i Markarbete & Hoppning 

Skövde Ryttarförening  

Detta läger är för dig som är 13 år och äldre och vill träna på markarbete och hoppning. Vi kommer att 
variera träningarna i paddocken/ridhuset och på vår fina terrängbana. 

 
När: Onsdag 29/6 kl. 10.00 till Fredag 1/7 kl. 15.00 
 
Pris: 3100kr (500kr avdrag för dig med egen häst som går alla ridpass). 
        Max 12 personer. 
 
Ridning: Vi kommer att ha 3 intensiva dagar med totalt 6 ridpass. Ridningen sker i mindre grupper om 6 
ekipage/grupp. Vi kommer att fokusera på markarbete och hoppning. Du måste kunna borsta, sadla och 
tränsa din häst själv. Vi kommer även att ha teoripass, häst- och stallvård och lekar. 
 
Boende: Övernattning kommer att ske på läktaren i lilla ridhuset tillsammans med ungdomar från vår 
ungdomssektion. 
 
Mat: Vi äter lagad mat 3 gånger per dag, frukost, lunch och middag. Däremellan serveras mellanmål så 
som frukt och fika på för- och eftermiddagarna. Om du är i behov av specialkost måste detta meddelas 
vid anmälan. 
 
Information om vad man ska ha med sig och deltagarlista skickas ut via mail några dagar innan 
lägerstart. 
 
Anmälan: Anmälningstiden börjar 12 december. Denna görs via QR koden nedan. 
 
OBS anmälan är bindande. Vi bekräftar er anmälan genom att skicka en faktura på anmälningsavgiften 
500 kr till angiven mailadress. När vi mottagit er betalning har ni en plats på ridlägret. Resterande avgift 
kommer att faktureras med sista förfallodatum 2022-06-10. 
Utebliven betalning innebär att platsen går till någon annan. 
 
Återbud: Vid återbud före 2022-06-15 återbetalas lägeravgiften (dock ej anmälningsavgiften) mot 
uppvisande av läkarintyg. 
 
Försäkring: Medlemskap i SRF innefattar olycksfallsförsäkring i Folksam, som gäller för deltagande 
elev vid all verksamhet arrangerad av föreningen (försäkringsnivån är låg). 
 
Inställt läger: SRF förbehåller sig att ställa in ridlägret om något oförutsett som ligger utanför 
arrangörens kontroll skulle inträffa. Hela lägeravgiften betalas då tillbaka. 
 
Avslutning kl. 15.00: Vi avslutar lägret med en uppvisning, där de närmaste anhöriga är välkomna. 
 
Frågor: Skicka mail till ridskola@skovderf.se   
 

Varmt välkomna önskar personalen på Skövde Ridskola! 
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