
Varmt välkomna till ridläger på Södertörn Ryttarcenter!
Vi är glada att du har valt att komma till oss på läger denna sommar och ser fram emot att
träffa dig på ankomstdagen. I det här meddelandet får du veta det du behöver veta inför din
vistelse hos oss.

Ankomst den första dagen är klockan 12:00. Klockan 13:00 har vi välkomstfika.
Kom i tid så ni hinner installera er i ert tilldelade rum innan vi fikar. Vi samlas i cafeterian som
finns ovanför ridhuset till höger som ni möter när ni kör in på gårdsplan. Följ trappan upp på
kortsidan av ridhusväggens utsida.

Avslutning och uppvisning den sista dagen är från 10:00. Då är föräldrar, familj och
vänner välkomna att komma och titta på hur ni och era lägerhästar tar er an uppvisningen
som ni tillsammans med era lägerledare kommit fram till att genomföra.

Måltider serveras samtliga dagar och tillagas av lägerledarna. Vi strävar efter att servera mat
som alla tycker om. Om ni har allergier eller intoleranser är det viktigt att ni meddelar oss om
detta i god tid för att vi ska kunna ta hänsyn till det. Kontakta oss om ni har frågor som gäller
måltiderna.

Ordningsregler
Alla deltagare på alla ridläger förväntas följa nedanstående regler:

● Alla som vistas i stallet ska använda heltäckande skor på fötterna av säkerhetsskäl.
● Egen utrustning, så som ex schabrak får medtas, men måste vara ordentligt

rengjorda.
● Alla ridkläder; skor, byxor, strumpor handskar osv, ska vara rengjorda innan ankomst

till gården för att eventuella smittor från andra stall inte ska tas med.
● Enskilda deltagare får inte gå och hämta någon häst från hagen om hästen inte ska

komma in för ett ridpass.
● Visa hänsyn och undvik att springa på läktaren i ridhuset, speciellt när någon rider

nere i ridhuset.
● Vi önskar att alla tar sitt ansvar och håller lägerrummen rena så blir det mindre att

städa sista dagen. Städutrustning finns om det skulle behövas.



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.



Exempelschema

Första dagen
12:00  Ankomst
13:00  Samling i cafeterian. Första mötet med ledare och lägerkompisar. Kort
introduktion av trivsel- och ordningsregler under lägret. Avvinkning av
föräldrar/närstående. Rundvandring på gården.
14:00 Hästutdelning. Ombyte till stallkläder
15:00 Intag av hästar. Fixa iordning hästar inför första ridturen för första gruppen.
16:00 Första ridturen för grupp 1
17:00 Första ridturen för grupp 2
19:00 Middag
20:00 Kvällsaktivitet med alla lägerdeltagare och ledarna
22:00 Läggdags

Under veckan
07:30 Frukost
08:30 Deltagarna tar in och gör iordning sin häst
09:30 Första ridpasset för dagen för grupp 1
10:30 Första ridpasset för dagen för grupp 2
11:30 Ta hand om hästen efter ridpass
12:00 Lunch
13:00 Teori/Aktivitet med lägerledarna
16:00 Andra ridpasset för dagen för grupp 1
17:00 Andra ridpasset för dagen för grupp 2
19:00 Middag
20:00 Kvällsaktivitet med alla lägerdeltagare och ledarna
22:00 Läggdags

Sista dagen
07:30 Frukost
08:30 Deltagarna tar in och gör iordning sin häst
10:00 Uppvisning
12:00 Fixa i stallet och packa ihop samt städa i rummen
13:00 Uppsamling för gemensam avslutning. Fika, diplomutdelning och
avtackning

OBS! Schemat är en ram för hur vi vill ha dagarna men ändringar eller avvikelser kan
självklart förekomma. Vi försöker dock hålla oss till detta för att alla ska veta ungefär vad
som gäller, men väder mm kan påverka schemat.


