
Packlista
Ett gott humör är nummer ett!

Till ryttaren
● Ridskor, eller ridstövlar med klack.
● Gympaskor, eller andra skor för användning utanför stallet.
● Flip Flop/sandaler till stranden.
● Ridkläder
● Regnkläder
● Badkläder
● Sovkläder
● Kläder för ombyte.
● Vattenflaska
● Hygienartiklar- tandborste, tandkräm, hårborste, schampoo, balsam. deo osv.
● Solskyddsfaktor. Gärna vattentät.
● Handdukar - bra att ha med två badhanddukar; en för dusch och en för bad

på stranden. En mindre handduk till ansiktet kan vara bra.
● Kudde, täcke, lakan, påslakan och örngott att bädda med. Sovsäck kan bli för

varmt.
● Ridutrustning: Godkänd ridhjälm är ett krav för samtliga och ridväst är ett krav

för ryttare under 18 år. Om ryttaren under 18 år vill rida utan ridväst måste vi
ha föräldrarnas godkännande. Ridhandskar ska ni också ha och ridspö bör
tas med.

● Anteckningsblock och penna.
● Medicin om du behöver. Tala gärna om för oss om du äter medicin

kontinuerligt så att vi har koll.
● Ryktsaker, om man vill. Ska vara ordentligt rengjorda med virkon.

Till den egna hästen
För dig som tar med sig egen häst så måste det så klart packas för den också.

● Utrustning som sadel, träns, benskydd och liknande.
● Lädervård, så du kan ta hand om utrustningen under lägret.
● Ryktsaker
● Bandage och sårtvätt om det skulle behövas.
● Täcke (ex. flugtäcke) om din häst använder det.
● Hinkar
● Grimma och grimskaft.
● Stallåda/sadelskåp med lås om du behöver det
● Foder som du använder hemma, ex hö, harve, betfor, lucern, vitaminer, mineraler

etc.
● Om du behöver hjälp med någon tillsyn av din häst så säger du till första lägerdagen.



Eget ansvar
Alla deltagare har ansvar för att deras respektive saker följer med dem hem i slutet
av lägerveckan. Därför rekommenderar vi att ni märker upp era saker med namn så
att det är lätt att hålla reda på.

Alla mobiltelefoner lämnas in under natten. Om man inte vill bära med sig sin telefon
om dagarna så kan man lämna in den i cafeterian som hålls låst under dagarna när
vi inte är där.


