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Vi erbjuder övernattnings och dagridläger för barn och vuxna 

på alla nivåer. Vi rider dressyr, hoppar, har mysiga uteritter 

och mycket annat skoj. 

Passa på att förbättra din ridning och ha en härlig vecka eller 

helg tillsammans med hästar och kompisar! 

 

Anmälan via Xenophone kundinloggning 

Första anmälningsdag 1/2 kl 09.00. 

Ange ev allergier eller andra önskemål vid anmälan, även 

om ni har möjlighet att laga mat till någon lägerdag. 

Frågor till: sofia.lundqvist@billdalsridklubb.com 

 

 



Övernattningsläger 

 

V.26 Hoppläger 21 juni – 26 juni Från Gr 3.3 (D-ponny&Häst) 4950 

Samling 17:00 sön 21 juni. Övernattningsläger med inriktning på hoppning. Ett pass 
markarbete och ett pass hoppning/dag. Om vädret tillåter finns möjlighet att prova på 

terränghoppning. Avslutning på fm den 26 juni. Övernattning i vår fina klubbstuga. 

 

V.32 Övernattning 2 aug – 7 aug Gr 2.3 -3.4 (Ponny)  4480 

Samling 17:00 sön 2 aug. Man har varsin häst som man tar hand om och rider hela 

veckan. Två ridpass/dag blandat dressyr, hoppning och uteridning. Avslutas med en 

uppvisning/tävling på fm den 7 aug. Mellan ridpassen är det brännboll, bad, spökkväll 

och massa annat skoj. Övernattning i vår fina klubbstuga. 

 

V.32 Tantläger 7 aug – 9 aug Från gr 2 vuxen. Endast tjejer 3275 

Samling 17.00 den 7 aug.1 ridpass första dagen, två ridpass övriga dagar. Blandat 

hoppning, dressyr och uteridning. God mat och trevligt umgänge på kvällen, vi lagar 

maten ni slappnar av och umgås! Övernattning i vår fina klubbstuga. Begränsat antal 

platser för att vi ska kunna säkerställa kvalitén på hästarna till alla deltagare.  

 

V.33 Träningsläger 10 -12 aug Från gr 4 min 13 år ridskolehäst/egen häst     3275 

Samling 9.00 den 12 augusti. För dig med egenponny/häst samt ridskoleryttare på 

högre nivå. Två ridpass/dag dressyr och hopp med inriktning på personlig 

färdighetsträning. Avslutas med banhoppningsträning. Övernattning i klubbstugan.  

 

V.33 Vuxenläger 14 aug – 16 aug Från gr 2 vuxen. Män har förtur 3275 

Samling 17.00 den 14 aug. Ett ridpass första dagen, två ridpass övriga dagar. Blandat 

hoppning, dressyr och uteridning. God mat och trevligt umgänge på kvällen, vi lagar 

maten ni slappnar av och umgås! Övernattning i vår nya fina klubbstuga. Begränsat 

antal platser för att vi ska kunna säkerställa kvalitén på hästarna till alla deltagare.   

   



 

Dagläger 

 

V.25 Dressyrkurs 15 juni – 16 juni Vuxen fr gr 3/ungdom fr gr 3.4  1750 

Läger med dressyrinriktning för vuxna och ungdomar som rider stor häst. Samling 9.00 

– avslut ca 16.00 den 16 juni. Två ridpass/dag i mindre grupper. Perfekt för att komma 
det där lilla extra steget i din ridning och få till detaljerna. 

 

V.25 Hoppkurs 17 juni – 18 juni Vuxen fr gr 3/ungdom fr gr 3.4  1750 

Läger med hoppinriktning för vuxna och ungdomar som rider stor häst. Samling i cafét 
9.00 – avslut ca 16.00 den 18 juni. Två ridpass/dag i mindre grupper. Ta chansen att 

känna dig säkrare och komma ett steg till med din hoppning.  

 

 

V.25 Barnläger 15 juni – 18 juni För grupp 1.4 – 3.1  2780 

9:00 – 16:00 samling och avslutning i cafét. Två ridpass/dag, lunch och mellanmål. Vi 
rider dressyr, hoppar och har uteridning. Mellan ridpassen blir det brännboll, 
tipspromenad, hästpyssel och bad om vädret tillåter. Vi avslutar lägret med 

uppvisning/tävling och tårta. 

 

V.26 Barnläger 22 juni – 24 juni För grupp Nyb-1.2 min 7 år 2085 

9:00 – 16:00 samling och avslutning i cafét. Två ridpass/dag, lunch och mellanmål. Vi 

rider dressyr, hoppar och har uteridning. Mellan ridpassen blir det brännboll, 
tipspromenad, hästpyssel och bad om vädret tillåter. Vi avslutar lägret med 
uppvisning/tävling och tårta. 

 

V.26 Vuxenkurs 25 juni – 26 juni För nybörjare  1750 

9:00 – 16:00 samling och avslutning i cafét. Två ridpass/dag, lunch och fika. Läger för 

vuxna med ingen eller lite ridvana. Introduktion av grunderna i ridning och 
hästhantering. Ett pass uteritt. För dig som är sugen att prova på ridning eller är 
nybörjare och vill få en chans att träna lite mer. 

 

V.31-32 Igångsättningsläger 27 juli – 7 aug (mån-fre)    3475 

Från gr 2.4 - 4.1 och vuxna. Perfekt läger för förälder/barn tillsammans!   

2 veckor till priset av en! 9:00 – 16:00 två veckor, mån-fre. Avslutning fm 7 aug.  Få 

en chans att rida flera olika hästar under 10 dagar. Första veckan blir en lugnare vecka 
med mest uteridning och mycket pyssel/skötsel av hästar. Andra veckan mer dressyr 
och hoppning. Du rider minst två pass/dag och har möjlighet att utveckla din ridning 

med många timmar i sadeln och får även lära dig massor om hästen och dess skötsel. 
Perfekt för förälder och barn att gå på läger tillsammans! 

 



V.32 Ridlekis/nybläger 8 aug – 9 aug Ridlekis-1.1   1400 

9:00 – 16:00 samling och avslutning i cafét. För dig med ingen eller lite ridvana. Två 
ridpass och lunch varje dag. På lägret finns medhjälpare som är med och leder samt 

hjälper till i stallet med hästarna. Mellan ridpassen hittar vi på lekar, tipspromenad och 
annat hästpyssel. Sista dagen är det avslutning med uppvisning och tårta. 

 

V.33 Barnläger 10 aug-13 aug För grupp 1.3 – 2.4  2780 

9:00 – 16:00 samling och avslutning i cafét. Två ridpass/dag, lunch och mellanmål. Vi 
rider dressyr, hoppar och har uteridning. Mellan ridpassen blir det brännboll, 

tipspromenad, hästpyssel och bad om vädret tillåter. Vi avslutar lägret med 
uppvisning/tävling och tårta. 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till läger är bindande. Anmälningsavgift 500 kr faktureras 15/3 
och återfås ej. Avbokning efter 1/5 debiteras hela lägeravgiften, om inte 
ersättare hittats. 


