
Välkomna till ridläger på Jutagården  

Du är anmäld till ridläger 2, v.26. Det är ett femdagars ridläger som varar from 22/6 
tom 28/6. Du kan se fram emot fem fullspäckade dagar med mycket ridning, aktivitet 
och annat skoj.  

 
Ankomst        Måndag 22/6. Ankomst genomförs i två grupper för att undvika att det ska bli för stor folksamling. Vi uppmanar att 

   man bara lämnar sitt barn. Blir det kö vid lämning ber vi er att hålla avstånd till varandra. 
  KL 08:00-08:30 Deltagare med egen häst. Ni kan köra fram och packa ur alla saker vid stallet. 
  KL 08:30-09:00 Deltagare som har bokat sig på ridskolehäst. Ni blir avsläppta på parkeringen            
  vid ridhuset. Avsked görs vid parkeringen. 

 

Samling    KL 09:00 Samling med alla ridlägerdeltagare i ridlägertältet, upprop, hästutdelning och genomgång av lägret.  
 

Avslutning   Med tanke på Covid 19 kommer vi inte genomföra vår traditionella avslutning där familj och vänner bjuds in. Istället    

  genomför vi en egen avslutning tillsammans med lägerdeltagarna. 
 

    Hämtning    Lägret är slut söndag 28/6. Hämtning görs i två grupper. 
  KL 16:00-16:30 Deltagare som ridit ridskolehäst. Ni hämtas på parkeringen vid ridhuset.  
  KL 16:30-17:00 Deltagare med egen häst. Ni kan köra fram och packa in alla saker vid stallet.  
 

     Betalning    Sker på BG 597-4159 senast den 1/5. Till er som inte har betalt hela avgiften ber vi er att omgående gå in på   

  Horsemanager och fullborda betalningen. 

 
Medlemskap    Medlemskap i SRS, Skultorps Ryttarsällskap, innefattar den försäkring som gäller på Jutagården. Medlemskap kostar 345  

  kr för junior (upp tom 18 år), och 420:- för senior (18+). Medlemskap kan lösas direkt på www.horsemanager.se. I annat  
  fall ansvarar ni själva för olycksfallsförsäkringen.  

Med tanke på 
Covid 19             Alla måste själva ta ansvar och kontrollera sin egen status och välmående innan man kommer till lägret. Vi vill uppmana 

alla till att minimera sociala kontakter inför sitt ridläger dels för att minska risken för att själv bli sjuk men också för att 
minimera risken att föra smittan vidare till Jutagården, lägerdeltagare och personal. Samma regler gäller så klart som i 
det vanliga samhället. Minsta tecken på sjukdom enligt de punkter som folkhälsomyndigheten gått ut med så får man 
tyvärr stanna hemma. Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ Vi kommer också ha rätt till att skicka hem deltagare ifall vi upplever att 
vederbörande visar tecken på sjukdom. Det innebär att förälder/vårdnadshavare måste finnas tillgängliga på hemmaplan 
så deltagare vid behov kan bli hämtad omgående.   

 

Eget boende Om du meddelat att du ska ta med egen boende ber vi dig kontakta Frida på tel 0708-444830 så snart som möjligt för att 

boka tid för ankomst samt att bekräfta att planen fortfarande gäller. Det går bra att komma dagen innan och ställa 
iordning tält, husvagn etc. Det går fortfarande bra att ta med eget boende även fast du inte anmält. Bokas hos Frida.  

 

Övernattning Vi har sovplatser till alla som vill sova över. Till er som skrev att ni kan/vill sova hemma för att lösa boendefrågan undrar 

vi nu om ni fortfarande sova hemma? (Man sover tillsammans med andra deltagare.) Ni som fortfarande vill sova hemma 
meddelar detta till fanny@jutagardensstuteri.se  i annat fall så planerar vi en sängplats till dig. 

 

Egen häst Vi vill att alla med egen häst tar med egen vattenhink och eget foder (hö/hösilage/krafftfoder). Det bästa för din häst är 
ju att inte göra ett foderbyte bara för några dagar. Du kommer att få tillgång till en box och en egen hage. 

  

                                        Deltagarlista  
Bella Strålman  Svend 

Julia Strandberg Chempion 

Matilda Sundin Mode 

Josepine Cannerwik Rose/Wiggo 

Nora Ström Högsnes  Mona-Lisa/Calle 

Tilde Rydberg Sunny 

Elin Andersson Robina 

Linnea Johansson Hälge 

Simone Murgårdh  Viper 

Nova Sjösten Navarino 

Anna Järnehäll Flemmingthon 

Charliz Lundgren  Effeect 

Liv Strålman Lets Dance 

Vera Rydberg Ares 

Sigrid Nilsson Chewbacca 

Viola Brandell Santiago 

Linnea Fridberger Egen 
 

                                                                  (Hästarna är preliminära. Kan ändras vid behov.)  
  

Vid frågor kontakta Fanny via mail fanny@jutagardensstuteri.se  
  

Varmt Välkomna till Jutagården!              
  

 

Packlista 
 

Sovsäck/täcke & kudde 
Lakan till madrass 
Ridkläder 
Handduk & Hygienartiklar 
Myskläder 
Regnkläder, stövlar 
Joggingskor (sköna skor) 
Ficklampa 
Fickpengar (liten kiosk finns) 
 
Inget bad kommer att erbjudas 
Undvik att ta med godis som äts 
direkt med händerna. 
 
Alla dina saker/kläder ska vara 
märkta med ditt namn. 
 

Sunt förnuft! 
”Kläder efter väder” 
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