Välkomna till ridläger på Jutagården
Du är anmäld till Ridläger 5, v.28. Det är ett femdagars ridläger som varar from 13/7 tom 17/7. Du kan
se fram emot fem fullspäckade dagar med mycket ridning, aktivitet och annat skoj.
Ankomst

Onsdag 13/7 mellan KL 08:30-09:00. Parkering sker vid ridhuset. Vi vill prata en kort stund med varje förälder innan ni tar
avsked och lämnar över ert barn till oss. Deltagare med egen häst kan köra fram till stallet och packa ur.

Samling

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

Avslutning
Betalning

Ridlägeravslutning genomförs tillsammans med lägerdeltagarna under dagen, på ridlägrets sista dag.
Mellan KL 16:00-17:00 finns möjlighet för föräldrar att komma på drop-in fika. Avsked och slut (senast) 17:00.
Ridlägeravgiften ska vara till fullo betald (Sista betaldag 1/5).

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.

Facebookgrupp

För att försöka förmedla känslan av allt roligt som händer på Jutagårdens
ridläger har vi skapat en Instagramsida och en Facebookgrupp där vi kan lägga
upp roliga händelser och stämningsfulla ögonblick. Gruppen är till för
ridlägerdeltagare, föräldrar, vänner eller andra intresserade som vill få lite
ridlägerfeeling. Vi tillsammans med våra deltagare kommer göra vårt bästa för
att fylla på med nya minnesvärda inlägg under hela sommaren.
Facebookgruppen heter ”Jutagårdens ridläger” och Instagramsidan heter
”jutagardensridlager”.

Allergi

Om du har någon allergi, behöver specialkost eller liknande och har missat att meddela det får du gärna kontakta oss
så snart som möjligt. Vi ber er även dubbelkolla att vi uppfattat eventuella allergier vid ankomst.

Övernattning

Övernattning kommer att ske antingen i flerbäddsrum i Jutagårdens ridlägerbostad eller i eget boende.

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
i ordning tält, husvagn etc. Det går fortfarande bra att ta med eget boende även fast du inte anmält. Bokas hos Frida.

Ridlägeransvarig

Behöver du komma i kontakt med ridlägeransvarig Frida Hansson under lägret gör du det
via mail: frida@jutagardensstuteri.se eller tel: 0708-444830.

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 att inte göra ett foderbyte bara för några dagar. Du kommer att få tillgång till en box och en egen hage.

Deltagarlista
Sally Nilsson
Bella Strålman
My Mjörnerup
Ester Jansson
Isabelle Norberg
Freya Lightfoot
Ella Sundlöf
Ida Asklund
Elsa Appelberg
Elin Olsen Jonsson
Malva Diehm
Tilda Andren
Hanna Nyman
Amanda Mattsson
Elin Andersson
Meja Rånge
Alma Jansson
Tilia Larsson
Hanna Brodelius
Ida Johansson
Amanda Nordgren
Lina Nyman
Isa Streith
Maja Forsmoo
Liv Strålman
Sigrid Åberg Duell
Wilma Allert Redemo
Alicia Höök
Carin Welin

Obelix KL/Lucky
Orkan KL/Svend
Tyra
Mode/Mona-Lisa
Lowis Silver Rose (Briona)
Chempion
Sunny
Robina KL
Torpalyckans Mr Wiggo
Torpalyckans Pluto
Hans Majestät
Torpalyckans Www
Santiago KL
Torpalyckans Effecct
Donnabella
Navarino
Calle (Caval Cantie)
Viper el Aladdin
Asslas Flemmingthon (Princess)
Lets Dance
Ares Tabac
Chewbacca
Hälge (Confidence)
Lakris
All Cash "Slanten"
Dunört
Lily
Egen
Egen

(Hästarna är preliminära. Kan ändras vid behov.)

Vid frågor kontakta Fanny Nilsson via mail fanny@jutagardensstuteri.se

Varmt Välkomna till Jutagården!

Packlista
Sovsäck/täcke & kudde
Lakan till madrass
Ridkläder
Ridutrustning
Myskläder & ombyte för olika väder
Handduk & hygienartiklar
Badkläder & badhandduk
Regnkläder
Gummistövlar (bra vid intag på morgonen)
Solskydd (keps, hatt, solkräm)
Joggingskor/tofflor (sköna skor)
Ficklampa
Fickpengar/Swish (Ridlägerkiosk finns)
Vattenflaska med namn
Alla dina saker/kläder
bör vara märkta med
ditt namn.

”Kläder efter väder”

