
Velkommen til rideleir på  

                  
 

Sommerens kursplan er endelig klar og vi gleder oss til en sommer fylt med ekte hesteglede. Vi kan 

tilby vanlig rideleir med sprang og dressur, voksenleir og treningsleir. Alle restriksjoner vedrørende 

korona til gjeldende tidspunkt ivaretas selvfølgelig.  

 

Ansvarlig instruktør for alle ukene er Hanna Malene Pettersen som er utdannet ridelærer trinn 3 

ved Norsk hestesenter.  

 

Dagrideleir:  

Passer for barn i alderen 4-10 år. Oppmøte 0900 og avreise 1600. Hver dag får deltakerne være 

med på hesteaktiviteter som ridetime, voltige, stallarbeid, tur, foringer og teori. Gruppene blir delt 

inn etter nivå slik at alle skal få et best mulig utbytte av leiren. Det er 2 måltider inkludert; lunsj og 

middag. Oppvisning for foresatte og andre interesserte fredag klokken 1300.  

Rideleir: 

Passer for deg som har noe eller litt erfaring fra før. Dette er en uke fylt med masse moro. 2 

ridetimer/hesteaktiviterer hver dag, kveldsaktiviteter og teori. Gruppene blir delt inn etter nivå på 

deltakerne slik at alle skal få et best mulig utbytte av leiren. Deltakerne får være med på å stelle 

hestene, delta på stallarbeid og foringer. Overnatting på stedet. Det er 4 måltider om dagen; 

frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Oppvisning for foresatte og andre interesserte fredag klokken 

1300.  

 

Treningsleir: 

Passer for deg som allerede konkurrerer eller ønsker å konkurrere. Må beherske alle gangarter og 

være på et minimum LC nivå. Du velger selv om du vil fokusere på sprang eller dressur under 

leiren. Det er 2 ridetimer om dagen i tillegg til kveldsaktiviteter og annen trening. 4 måltider er 

inkludert: frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Overnatting på stedet. Oppvisning og andre 

interesserte fredag klokken 1300.  

Voksenleir: 

For deg som ønsker å utvikle deg som rytter i en voksen alder. 2 ridetimer/hesteaktiviteter om 

dagen, teori og kveldsaktiviteter. Overnatting på stedet i egen bolig bare for leirdeltakere. 

Avslutning med stevnetrening fredag klokken 1300.  

 

 

 



Uke 25  21.06-25.06 Dagrideleir 3500,- 

Uke 26 (Oppmøte søndag kl. 1900) 27.06-02.07 Rideleir 4500,- 

Uke 27 (Oppmøte søndag kl. 1900) 04.07-09.07 Rideleir 4500,- 

Uke 30 (Oppmøte søndag kl. 1900) 25.07-30.07 Voksenleir 4500,- 

Uke 31 (Oppmøte søndag kl. 1900) 01.08-06.08 Rideleir 4500,- 

Uke 32 (Oppmøte søndag kl. 1900) 08.08-13.08 Treningsleir 4500,- 

Uke 33  16.08-20.08 Dagrideleir 3500,- 
 

Vil du ha med din egen hest eller ponni er dette fullt mulig. Dette koster ikke noe ekstra for 

oppstalling, men fôr er ikke inkludert. Her kan du ta med for selv, eller kjøpe dette separat til 

gjeldene pris. Husk å gi beskjed om dette på forhånd. Faktura for fôr til egen hest sendes 

etterskuddsvis. 

Pris og betaling 
Rideleiren koster NOK 4500,- for en uke og NOK 3500,- for dagrideleir. Når vi har mottatt din 

påmelding, sender vi deg en giro med et depositumsbeløp på NOK 2000,- Plassen er bekreftet når 

dette beløpet er innbetalt innen forfall.  Giro pålydende det resterende beløpet, NOK 2500 for 

rideleir og NOK 1500 for dagrideleir, sendes deg i god tid før rideleiren, og forfaller til betaling før 

kursstart.  Vennligst benytt kid-nr. ved alle innbetalinger. 

 

Påmelding er bindende.  Du må gi beskjed dersom du ikke skal være med.  Har du meldt deg på 

leir og fått bekreftet plass og så allikevel ikke kan komme, må du melde deg av innen 2 uker før din 

rideleiruke starter.  Melder du deg av innen denne fristen, får du tilbakebetalt depositumet med 

fradrag av et avbestillingsgebyr på kr. 1000,-.  Ved avbestilling/avmelding senere enn 2 uker før 

din rideleiruke starter, må du betale hele depositumet.  

 

Alt er inkludert i prisen (undervisning, kursing, opphold og alle 

måltider). Hvis du er under 18 år gammel kreves underskrift/bekreftelse fra foreldre/foresatte. 

 

 

 

 

 

 



Påmeldingskjema 
Navn på deltaker:                                                                                        Navn på foresatte: 

Alder på deltaker:                                                                                        Telefon til foresatte: 

Adresse: 

Epost adresse faktura skal sendes til:  

 

Nivå på deltaker (sett kryss) 

Aldri ridd eller bare prøvd skritt 

Ridd litt, skritter og traver 

Øvet, skritter, traver og galopper alene 

Viderekommen: skritter, traver, galopperer og hopper hinder alene.  

 

 

Jeg vil delta i uke:  

 

Her kan dere skrive inn annen viktig informasjon om deltakeren 

 

For de som tar med egen hest. 

Hestens navn: 

Hestens alder: 

Hestens rase:  

Hestens høyde: 

Hestens utdanningsnivå: 

Ønsker dere å kjøpe fôr fra oss?     JA         NEI 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


