
Här kommer lite smått och gott vetande inför lägervistelsen       

• Alla läger som börjar på en måndag startas med en samling kl. 10.00 utanför vår 
mangård. 

• Har man egen häst med sig, eller har andra anledningar som gör att man behöver 
komma tidigare så går det efter överenskommelse bra. 

• För vägbeskrivning är besöksadressen: Sunnansjövägen 16, 824 70 Delsbo. 
• Lägret ska vara fullständigt betalt innan lägerstart. 
• Lägret avslutas sista dagen med en liten uppvisning. Uppvisningen startar 

vanligtvis kl. 10.00 och föräldrar eller andra närstående är varmt välkomna att 
närvara. Lunch och fika kan då köpas, ange om ni önskar sådan lunch vid 
samlingen första dagen (lägerelevernas lunch ingår givetvis). 

För att Din lägervistelse skall bli så trevlig och givande som möjligt vill vi också hjälpa Dig att 
förbereda Dig genom denna packlista: 
 
Alla läger: 

• Ridkläder, gärna två uppsättningar utifall det skulle bli regn. 
• Ridhjälm (finns även att låna av ridskolan) 
• Ridskor/-stövlar 
• Ridhandskar 
• Skyddsväst (obligatorisk vid hoppning, finns även att låna) 
• Övriga kläder 
• Oömma kläder för lekar 
• Badkläder 
• Regnkläder 
• Gummistövlar (för regniga dagar och blöta hagar) 
• Gympaskor som tål att bli blöta (att använda vid bad med häst) 
• Vattenflaska 
• Glatt humör :) 

Endast övernattningsläger: 

• Sängkläder (kudde och täcke finns till varje säng) 
• Hygienartiklar (compeedplåster är fantastiska vid skavsår...) 
• Övriga kläder och ombyten 

Om du har egen häst med: 

• Tag med eget kraftfoder. Grovfoder ingår men ta med eget sådant så hästen får en 
mjuk övergång till annat grovfoder. 

• Ett eller två regntäcken är bra om hästen går ute och det blir regn. 
• Hästens ska ha sin vanliga utrustning, som den är van vid. 
• Du måste kunna garantera att hästen är fullt frisk och inte heller varit utsatt för 

smittsam sjukdom senare än tre veckor före lägerstarten 

  



Vi vill gärna tipsa dig om att packa i en resväska - den kan enkelt förvaras under sängen. 
Tänk också på att märka alla dina saker med namn. Det glöms alltid kvar nån grej och det är 
lättare att hitta den rättmätige ägaren om det är märkt. 
  

Klotter på väggar och inredning är absolut förbjudet!!! 

 


