Ridläger på Annas Ridcenter sommaren 2020

1. Hopp o dressyrläger ( minst 2 års ridvana ) Kostnad: 1950:v.26 Mån 22 juni - ons 24 juni kl. 09.00 - 15.30
2 ridpass per dag + teori. Medtag matsäck.
2. Kommunläger (0-1 års ridvana) Kostnad: 950:v.27 Mån 29 juni - ons 1 juli kl. 09.00 - 12 .30
1 ridpass per dag + teori. Indelning i 2 grupper efter ridvana. Medtag matsäck.
3. Kommunläger (0-1 års ridvana) Kostnad: 950:v.27 Mån 29 juni - ons 1 juli kl. 14.00 - 17.30
1 ridpass per dag + teori. Indelning i 2 grupper efter ridvana. Medtag matsäck.
OBS Läger nr 2 och 3 går att lägga ihop till en heldag. Man kan alltså stanna kvar även
mellan kl. 12.30-14.00. Kostnad: 1800:4. Hopp o dressyrläger (minst 2 års ridvana) Kostnad: 1950:v.27 Tor 2 juli - lör 4 juli kl. 09.00 - 15.30
2 ridpass per dag + teori. Medtag matsäck.
5. Långritt till sommarhagen (god ridvana krävs) Kostnad: 750:- (inkl mat och
dricka)
v.27 Sön 5 juli
Vi samlas klockan 9.00 för långritt till Kungsbacka där vi släpper hästarna på
efterlängtat bete, vi äter något efter vägen och åker gemensamt bil hem till stallet
någon gång mitt på dagen.

---------------------------HÄSTARNA HAR SOMMARLOV V. 28-31 ------------------------

RIDCENTER ANNA WESTLIN AB
Hårskerödsvägen 50, 435 42 Mölnlycke Tel 070-725 40 17 ¤ BG 5767-7262
e-post: anna@annasridcenter.se
hemsida: www.annasridcenter.se

Ridläger på Annas Ridcenter sommaren 2020

6. Igångsättningsläger (god ridvana krävs) Kostnad: 650:V.32 Mån 3 augusti – tis 4 augusti
Vi åker till Kungsbacka o rider hem hästarna därifrån. Hälften av hästarna första dan o
resten andra dan. Medtag matsäck. Samling 8.30 i stallet, räkna med att det tar några
timmar innan vi är hemma.
7. Kommunläger (0-1 års ridvana) Kostnad: 950:V 32 Ons 5 augusti – fre 7augusti kl. 09.00 - 12.30
1 ridpass per dag + teori. 2 grupper. Indelning i 2 grupper efter ridvana. Medtag
matsäck.
8. Kommunläger (0-1 års ridvana) Kostnad: 950:V 32 Ons 5 augusti – fre 7 augusti kl. 14.00 - 17 .30
1 ridpass per dag + teori. 2 grupper. Indelning i 2 grupper efter ridvana. Medtag
matsäck.
OBS Läger nr 7 och 8 går att lägga ihop till en heldag. Man kan alltså stanna kvar även
mellan kl. 12.30-14.00. Kostnad: 1800:-

De hästar som inte går med på läger kan man hyra eller rida privatlektioner på.
Prata med Anna vid intresse.
Ridskolestart HT-20: v.33 måndag 10 augusti
GLAD SOMMAR!
På kommunlägren behövs som vanligt en massa medhjälpare. Anmäl ert intresse till
Anna. Lämna en lapp med ert namn och vilka läger ni kan hjälpa till med.
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Anmälan:
Anmälan är bindande och skall åtföljas av anmälningsavgift: 500:- . Därefter skickas
faktura på resterande avgift som skall vara betald senast 25 juni. Tidig anmälan =
störst chans att komma med! Meddela ev. allergier i anmälan. Skriv noga vilket läger
anmälan avser samt namn och adress. Viktigt även när ni betalar via internet. Det går
även bra att anmäla sig via mail: anna@annasridcenter.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -Klipp eller riv - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Fyll i den här lappen och ge eller skicka den till Anna
Anmälan avser läger:____________
Namn:__________________________________________
Adress:_________________________________________
Postadress:______________________________________
Telefon:___________________Född:_________________
Övriga önskemål:__________________________________
_______________________________________________
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