Tider

STALL STRÅTJÄRA
Läger 2013

Vecka 26
Måndag-Tisdag tvådagars Nybörjare
Onsdag-Fredag tredagars Fortsättare
Vecka32
Måndag-Tisdag tvådagars Nybörjare
Onsdag-Fredag tredagars Fortsättare

Välkommen hit på sommarens roliga lärorika kurser.
Vi kommer att, tillsammans sköta, rida och köra hästar.
Här på gården finns det också, ankor, höns, kaniner, katter,
Brevduvor, får och lamm, som ni får lära er hur man tar hand om.
Under läger perioden sover ni i 2, 3 eller 4-bädds rum.
Måltider, sängkläder och fika ingår i avgiften.
Alla får en ”egen” häst att ta hand om under lägret.
Vi har aldrig mer än sex deltagare i varje grupp.
Tala om i god tid om du är allergisk mot någon mat.

*Teoripassen: blir ofta diskussioner om olika vägar
till resultat. Ex: hur olika vi & djuren
tänker.
*Hästar: innebär att vi jobbar med hästen
oftast på ridbanan sittande på hästryggen men
varianter förekommer.
*Djurkunskap: är när vi lär oss om
Hästarnas utrustning, utfodring, skötsel samt
gårdens övriga djur.
070-7692764

Schema
8.00
Frukost
9.00
Hästar
11.00
djurkunskap
12.00
lunch
13.00
hästar
15.00
fika
15.30
djurkunskap
16.30
middag
17.30 kvällsaktiviteter
20.00
kvällsfika
Ungefärliga tider.

Lägren är uppdelade nybörjare och fortsättare.
En fortsättare ska kunna: sadla, tränsa, kratsa, rida lätt och ha bra balans
( inte behöva hålla i sig i sadeln). Är du osäker, välj nybörjarkursen.
Åldersgränsen är 8 år för nybörjare och 10 år för fortsättningskurserna.
Är ni en familj, kompisgäng, mor-dotter,
så bygger vi ett läger eller weekend ,för just er efter era önskemål.
Ex.mor-dotter weekend
Dag1: välkomstfika-lektion 2tim.– middag –tvåbäddsrum.
Dag2:frukost -lektion 2tim eller uteritt– lunch.

Priser
Tvådagarsläger 1800 kr.(9.00-16.30 dag2 en övernattning+måltider)
Tredagarsläger 2400 kr.(9.00-16.30 dag3 två övernattning+måltider)
Ex. Mor dotterweekend 1600 kr.
Lägren kan ställas in vid för få deltagare. boka i god tid.
Hör gärna av er med frågor & funderingar

VÄLKOMNA
www.stallstratjara.se

070-7692764
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STALL STRÅTJÄRA
CAFÈ
TURRIDNING
RUM & FRUKOST

FIKA I VÅRT MYSIGA GÅRDSCAFÈ
Låt barnen bekanta sig med djuren
Prova på ridning
Kaniner, ankor höns och får

Öppet 1 juli-11 augusti
KL. 11-16
Måndagar stängt
HELA ÅRET BOKNING AV

RIDLÄGER & LEKTIONER
TURRIDNING & TEMADAGAR
GÖR SOMMAREN ROLIG TILLSAMMANS
070-7692764
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