Välkomna till ridläger på Jutagården
Du är anmäld till ridläger 5, v.32/33. Det är ett tredagars dagridläger som varar from 12/8
tom 14/8. Du kan se fram emot tre fullspäckade dagar med mycket ridning, aktivitet och
annat skoj.
Upplägg

Söndag 12/8 samling KL 8.00 i ridlägertältet, upprop, hästutdelning och genomgång av lägret.
Dagen slutar KL 17.00. Eventuellt sover hälften av deltagarna över denna natt. Se mer info under övernattning.
Måndag 13/8 samling KL 8.00 (för de som inte sovit över.)
Dagen slutar KL 17.00. Möjlighet erbjuds till de som vill sova över. Se mer info under övernattning längre ned.

Tisdag 14/8 samling KL 8.00 för de som inte sovit över.
Avslutning
Från KL 12:30-15:30 är föräldrar, släkt och vänner välkomna att titta på sista ridpasset. Vi bjuder alla på
avslutningsfika med kaffe och tårta. Lägret avslutas med vår traditionella tavelutdelning. Därefter
iordningsställs det sista i stallet, avsked och hemfärd.

Övernattning Eftersom det är många deltagare med på detta läger behöver vi få reda på vilka som tänkt att sova över. Vill alla
sova över kommer vi dela upp deltagarna så att hälften av gruppen sover söndag-måndag och hälften måndagtisdag. För att underlätta vår planering önskar vi att ni mailar fanny@jutagardensstuteri.se och meddelar om ert
barn önskar sova över eller inte samt önskemål på vilka kompisar ert barn vill sova tillsammans med.

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 www.horsemanager.se & 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
Obell
Signe Kölby
Obelix
Noak Hansson
Orkan
Lina Nyman
Tyra
Elsa Appelberg
Svend
Vilmer Hansson
Yaya
Linnea Fagerlind
Mode
Amanda Nordgren
Nicosia
Nellie Gustavsson
Chempion
Hanna Nyman
Rose
Elise Andersson
Mona-Lisa
Freya Lightfoot
Sunny
Matilda Bengtsson
Robina
Malva Diehm
Santiago
Leyla Söderlund
Effecct
Olivia Diehm
Navarino
Sally Nilsson
Flemmingthon
Elsa Karlin
Viper
Smilla Bender
(Hästarna är preliminära. Kan ändras vid behov.)

Vid frågor kontakta Fanny via mail
fanny@jutagardensstuteri.se

Varmt Välkomna till Jutagården!

Packlista
Ridkläder
Ridutrustning
Badkläder & Badhandduk
Ombyte
Regnkläder, stövlar
Joggingskor (sköna skor)
Fickpengar (liten kiosk finns)
Samt för övernattande gäster:
Sovsäck/täcke & kudde
Lakan till madrass
Handduk & Hygienartiklar
Myskläder
Ficklampa
Alla dina saker/kläder ska vara
märkta med ditt namn.
Sunt förnuft!
”Kläder efter väder”

