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      Välkomna till ridläger på Jutagården  

Du är anmäld till ridläger 3, v.27. Det är ett femdagars ridläger som varar         
from 5/7 tom 9/7. Du kan se fram emot fem fullspäckade dagar med mycket 
ridning, aktivitet och annat skoj.  

Start Onsdag 5/7 kl 9.00  

Samling i ridlägertältet, upprop, hästutdelning och genomgång av lägret.  

Avslutning  Söndag 9/7 kl 15.00  

Lägret avslutas med en riduppvisning KL 15.00 för föräldrar, släkt och vänner. Vi bjuder på 

avslutningsfika med kaffe och tårta. Ca 16.30 delar ut våra traditionella ridlägertavlor till alla 

ridlägerdeltagare. Därefter iordningsställs det sista i stallet, avsked och hemfärd ca 17.30.  

  

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. I annat fall kommer en 
faktura att skickas till er.  

  

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

Medlemskap kostar 295 kr för junior (upp tom 18 år), och 370:- för senior (18+). Medlemskap 

kan lösas direkt på www.horsemanager.se. I annat fall ansvarar ni själva för 

olycksfallsförsäkringen.  

  

Återbud  Vid återbud före 1 maj återbetalas ridlägeravgiften (ej anmälningsavgiften).   

  Vid återbud efter 1 maj återbetalas ej ridlägeravgiften och eventuell obetald lägeravgift 

kommer att krävas. Vid uppvisande av sjukintyg betalas lägeravgiften tillbaka (ej 

anmälningsavgiften).  

  

 

 

 Deltagarlista    
 

Johanna Larsson Obelix 

Josefine Brodén Mode 

Alva Jonsson Chempion 

Ida Bolinder Rose 

Amanda Backhaus Sunny/Lets Dance 

Julia Bergdahl Navarino 

Martina Lind Robina 

Sigrid Nilsson Calle 

Emil Fjällberg Ice man 

Vera Hoffstedt Sandelin Egen 

Elicia Westberg Egen 

Kajsa Engvall Egen 

Saga Karlsson  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 
Badkläder & Badhandduk 
Myskläder 
Regnkläder, stövlar 
Joggingskor (sköna skor) 
Ficklampa 
Fickpengar (liten kiosk finns) 
 
Alla dina saker/kläder ska vara 
märkta med ditt namn. 
 

Sunt förnuft! 
”Kläder efter väder” 

mailto:fanny@jutagardensstuteri.se

