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VÄLKOMMEN TILL 
SORUNDA RIDKLUBBS 
SOMMARLÄGER 2023 

 
 
 
Så här gör du om du vill vara med på något läger i sommar. 
 
Läs först igenom informationen om de olika lägren/kurserna nedan. 
(Läger 1 – 11.) 
Rådfråga din instruktör om vilket läger som passar. 
 
När du bestämt dig för vilket läger/kurs du vill vara med på, så 

anmäler du dig på kontoret för att vara säker på att det finns 
plats på just ditt läger.  
 
När det är gjort så kommer en faktura på hela kurskostnaden 

betala in bokningsavgiften direkt när fakturan kommer för att 
säkra din plats. 
 
Bokningsavgift kr 500:- för läger och 300:- för kurs 
 
Resterande avgift betalas senast 14 dagar före lägrets start. 
Använd samma OCR nr som vid inbetalning av bokningsavgiften. 
Betalas avgiften inte i rätt tid kan plats inte garanteras. 
 
Glöm ej matsäck! 
 
Upplysningar lämnas vardagar på ridskolan kl: 09,30-10,00  
på telefon 08-520 306 70. Eller epost ridskolan@sork.se gäller det 

fakturorna är eposten kansli@sork.se.  

 
Varmt välkomna till Sorunda Ridklubb i sommar 

 

mailto:ridskolan@sork.se
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LÄGER 1  JUNIORLÄGER  
 (11/6 - 15/6)  kl:08.00 - 14.00 
Instruktör: Åsa Nordqvist,  
 
Lägret innefattar: Dressyr, hoppning, uteritter och teori och vänder sig 
till de som har minst 2 års ridvana. Min. ålder 9 år.  
 
Pris:    4000:- 
Pris egen häst, ej uppstallning:  3300:- 
 

 

LÄGER 2  PONNYLÄGER 
(11/6 - 15/6)  kl:14.30 - 18.30 
Instruktör: Emmelie Linderoth 
 
Lägret vänder sig till de yngre ryttarna som rider på 30-min pass eller 
ridit på 45 min. pass 1 till 2 terminer, samt klarar skritt och trav utan 
ledare. 
Lägret innehåller: Dressyr, hoppning, uteritter och teori. 
 

Pris:  2900:- 
 

 

LÄGER 3  VUXENKURS DRESSYR  
(11/6 - 13/6) Tid från kl:16,00 
Instruktör: Karin Wahlström  
Dressyrträning i mindre grupper 
 
Pris:     1300:- 

 
     
 

 
LÄGER 4  VUXENKURS DRESSYR  
(14/6 - 15/6) Tid från kl:16,00 
Instruktör: Anna  Olofsson 
Hopp eller Dressyrträning i mindre grupper 
 

Pris:     900:- 
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LÄGER 5  AVANCERAT LÄGER PONNY 

(16/6 - 20/6)  kl:08.00 - 14.00 
Instruktör: Åsa Nordqvist  
 
Med inriktning mot hoppning 
 

Lägret innehåller: Hoppning, dressyr uteritter och teori. 
 

Pris:     4100:- 

Pris egen häst, ej uppstallning   3300:- 
 
Eventuella merkostnader för transport och dyl. till andra träningsbanor 
tillkommer. 

 
 
 
 
 

 
LÄGER 6  PONNYLÄGER 
(16/6 - 20/6) kl:14.30 - 18.30 
 
Instruktör: Emmelie Linderoth 
Lägret vänder sig till de yngre ryttarna som rider på 30-min pass eller 
ridit på 45 min. pass 1 till 2 terminer, samt klarar skritt och trav utan 
ledare. 
Lägret innefattar: Dressyr, hoppning, uteritter och teori. 
 
Pris:    2900:- 
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LÄGER 7  VUXENKURS DRESSYR 
 (16/6 - 17/6) Tid: från kl. 16.00 

Instruktör: Karin Wahlström  
 
Lägret innehåller: Dressyrträning i mindre grupper. 
 
Pris:    900:- 

 

 

LÄGER 8  VUXENKURS HOPPNING & DRESSYR 
 (18/6 - 20/6) Tid: från kl. 16.00 

Instruktör: Karin Wahlström  
 
Lägret innehåller: Hopp eller Dressyrträning i mindre grupper. 
 
Pris:    1300:- 

 

 
 
HÄSTARNA HAR SEMESTER 
 
 
 

VECKA 26-30 
 

 
 

Vecka 26-30 
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LÄGER 9  JUNIORLÄGER  
 (1/8 - 5/8)  kl:08.00 - 14.00 
Instruktör: Emmelie Linderoth 
 
Lägret innefattar: Dressyr, hoppning, uteritter och teori och vänder sig 
till de som har minst 2 års ridvana. Min. ålder 9 år. 
  
Pris:    4000:- 
Pris egen häst, ej uppstallning:  3300:- 
 

 
 

Läger 10  JUNIORLÄGER 
(1/8 -5/8) kl:14.00-20.00 
Instruktör: Anna Olofsson 

 
Lägret innefattar: Dressyr, hoppning, uteritter och teori och vänder sig 
till de som har minst 2 års ridvana. Min. ålder 9 år.  
 
Pris:    4000:- 

Pris egen häst, ej uppstallning:  3300:- 
 
 

Läger 11  VUXENLÄGER KVÄLLSTID  
(1/8 - 5/8) Tid från kl:17.30 
Instruktör: Karin Wahlström 

 
Lägret innehåller: Dressyr, hoppning, uteritter och teori. 
Fika ingår. 
 
Pris:     3300:- 
 

 
 

 
Obs! Höstterminen startar 2023-08-07 

 


