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     Uppsala 21 april, 2022 

 

Inbjudan till ridläger i Dalarna vecka 31 
Vi har nöjet att bjuda in dig och din familj till ridläger med RBU Uppsala län. Vi kommer 
som vanligt att hålla till på Vansbro Ryttarsällskaps fina anläggning i Uppsälje, mellan 
Dala-Järna och Vansbro.  

Ridanläggning 

På ridskolan finns säkra hästar lämpliga för ändamålet. Här finns också en lift i ridhuset för 
att hjälpa ryttaren upp i sadeln. Hela anläggningen är handikappanpassad med bl.a. hiss 
upp till cafeterian och en tillgänglighetsanpassad toalett. Vill du veta mer om 
anpassningarna - ring direkt till Vansbro Ryttarsällskap på telefon 0281 - 141 61 eller 
besök hemsidan www.vansbrors.se. 

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 på plats. 

Kost och logi 

I år kommer vi att prova på ett nytt boende, Värdshuset Flottaren. Alla rum är på 
bottenplan och hela anläggningen är anpassad för rullstol. Varje rum har egen toalett och 
dusch. Sänglinne, handdukar och slutstädning ingår i priset.  

Vill du veta mer om vandrarhemmet gå in på www.flottaren.se. 

Frukost och middag serveras på värdshuset Flottaren. Lunch och fika serveras i ridskolans 
lokaler. 

 



Transport 

De familjer som deltar på lägret ansvarar själva för transporten till och från Dala-Järna 
samt mellan boendet och ridanläggningen. 

Tider 

Tidpunkten för lägret är söndagen den 31 juli till torsdagen den 4 augusti 2022. 

Lägret startar på söndagen den 31juli kl 15.00 med en gemensam samling på 
ridanläggningen. Vi fikar och går igenom vad som kommer att hända under vår vecka 
tillsammans.  

Veckan avslutas på torsdag eftermiddag den 4 augusti. Efter lunch har alla ett sista 
ridpass, därefter samlas vi för att avsluta veckan innan vi skiljs åt. 

Kostnad 

I priset ingår helpension (boende, frukost, lunch, fika, middag) för samtliga deltagare under 
fyra dygn samt ridlektioner för alla barn och ungdomar. 

RH-barn och syskon upp till 18 år: 1500kr 

RH-unga vuxna från 19 år: 2000kr 

Övriga vuxna: 2000 kr 

Faktura skickas ut separat och ska vara betald innan lägerstart. I det fall fakturan ska 
delas upp mellan dig som privat beställare och ett assistansbolag behöver du vara noga 
att ange rätt faktureringsadresser vid anmälan. Icke-medlemmar betalar fullt pris. Uppgift 
om detta lämnas vid kontakt. 

Anmälan 

Vi behöver ha din anmälan senast den 10 juni. 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 utlova någon plats förrän anmälningstiden gått ut och vi vet hur många som vill 
vara med på ridlägret. 
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Övrigt 

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

Har du några frågor? Hör gärna av dig till Cecilia. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen i RBU Uppsala län 

genom 

 
Cecilia Pettersson 
Bergslagsskogen 141 
740 46 Östervåla 

070-2088913 

ravsvadsgard@gmail.com 


