
Inbjudan till ridläger i Dalarna 2021

Vi har nöjet att inbjuda dig och din familj till ridläger med Uppsala RBU. Vi kommer som vanligt
att hålla till på Vansbro Ryttarsällskaps fina anläggning i Uppsälje, mellan Dala-Järna och
Vansbro. Tidpunkt är Må 2/8- Fre 6/8

Boende och ridanläggning
Ryttarsällskapets anläggning är utrustad med ramp för den som är lite tyngre och inte själv kan ta
sig upp på hästryggen. Här finns också en handikappanpassad toalett och en hiss upp till
cafeterian på andra våningen i ridhuset. Lunch och fika en gång per dag serveras på ridskolan.
Vill du veta mer om anpassningarna - ring direkt till Vansbro Ryttarsällskap (tel 0281 - 141 61)
eller gå in på hemsidan www.vansbrors.se.

Vi bor på det vackert belägna Snöå bruk, ett vandrarhem någon mil från stallet. Här finns en del
anpassningar gjorda för rörelsehindrade, t ex ramper och handikapptoaletter. Antalet
rh-anpassade rum med toalett/dusch är dock begränsat. Frukost och middag serveras på Snöå
bruk. Vandrarhemmet har tvättmaskin i källaren att låna. Sänglinne, handdukar och slutstädning
ingår i priset. Vill du veta mer om vandrarhemmet – gå in på www.snoabruk.se eller ring 0708 -
770 353

Ridning och hästskötsel
De rörelsehindrade ungdomarna och deras syskon får två ridlektioner och två teori/aktivitetspass
varje dag. De får också hjälpa till att sköta om hästarna före och efter ridpassen. Innehållet i
teori/aktivitetspassen kommer att anpassas efter de deltagandes intresse och förmåga, tala gärna
om särskilda önskemål/behov gällande teoripassen när ni anmäler er! Även föräldrar, ledsagare
och andra vuxna medföljande kommer att ha chansen att ta ridlektioner. Ridpassen för vuxna
äger rum sist på dagen och var och en betalar själv för dem.

Transport
De familjer som vill vara med på lägret får själva svara för transporten till och från Dala-Järna.

Tid
Lägret startar på eftermiddagen Måndagen den 2/8 ca kl 15.00 då vi samlas vid ridanläggningen
för en genomgång och fika. Det avslutas på eftermiddagen Fredag 6/8 (även ett ridpass efter
lunch).
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Pris
I priset ingår helpension (boende, frukost, lunch, fika, middag) för samtliga deltagare under fyra
dygn plus ridlektioner för alla barn och ungdomar.

Vuxna och syskon över 12 år 2100kr
Rh-barn 1300kr
Syskon (t o m 12 år) 1800kr
(Icke-medlemmar betalar fullt pris. Uppgift om detta lämnas vid kontakt i förekommande fall.)

Övrigt
Uppsala RBU anställer inte några ledsagare för lägret. De barn som ska vara med måste därför ha
någon eller några vuxna med sig.

Anmälan
Vi behöver ha din anmälan senast den 15juni . OBSERVERA den korta anmälningstiden!!

Du anmäler dig helst via e-post till Cecilia Pettersson, ravsvadsgard@gmail.com, men det går
även bra att skicka anmälningstalongen per vanlig post. Vi kan inte lova någon plats förrän
anmälningstiden gått ut och vi vet hur många som vill vara med på ridlägret.

Har du några frågor - hör gärna av dig till Cecilia.

Vänliga hälsningar

Styrelsen
genom

Cecilia Pettersson
Bergslagsskogen 141
740 46 Östervåla
070-2088913
ravsvadsgard@gmail.com
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