
Passa på! 
Enstaka platser kvar till  

sommarens läger och kurser  
 
 

Mån 21/6 – Tis 22/6, Temakvällar Dressyr och Markarbete 
Under två kvällar rider ni dressyr/markarbete i 1 tim. Fika finns på plats så prata gärna lite 
hästsnack med övriga ryttare före eller efter ridningen. Pris 600 kr 
Välj antingen; Samling för att hämta hästar i hagen kl 17.30 – Ridning kl 18.30 alt 
Ridning kl 19.30 - Lämna hästarna i hagen efteråt  

 
Mån 28/6-Tis 29/6, Ungdomsläger – Mycket ridvana 

Lägret för dig som vill ha roligt med våra hästar, kompisarna och har mycket ridvana.  
Två ridpass per dag, teori och fika ingår. Ta med egen lunch men på kvällen äter vi något 
tillsammans, badar och umgås innan vi åker hem. Mån kl 9-21, tis 9-17, 2000 kr 

 
Fre 2/7 och 9/7 , Terrängträning – Jordgubbsbanan vid Nääs 

Från kl 10.00 och 1 tim/grupp. 400 kr privathäst, lektionshäst 500 kr. I priset ingår en 
banhyra på 50 kr. Glöm ej säkerhetsväst. 

 
Mån 5/7-Tis 6/7, Träningsläger hoppning 

Lägret för dig med mycket ridvana och som tycker om att hoppa. Två ridpass per dag med 
en liten tävling på tisdag em som avslutning. Teori och fika ingår men ta med egen lunch. 
Kl 9-17, junior 1600 kr, senior 1800 kr 

 
Ons 7/7-Tor 8/7, Temakvällar Dressyr och Markarbete 

Under två kvällar rider ni dressyr/markarbete i 1 tim. Fika finns på plats så prata gärna lite 
hästssnack med övriga ryttare före eller efter ridningen. Pris 600 kr 
Välj antingen; Samling för att hämta hästar i hagen kl 17.30 – Ridning kl 18.30 alt 
Ridning kl 19.30 - Lämna hästarna i hagen efteråt  
 

Tis 3/8, Temakväll markarbete 
Ett roligt ridpass med bommar för att komma igång efter semestern. Fika finns på plats så 
prata gärna lite hästsnack med övriga ryttare efter ridningen. Samling för att hämta hästar i 
hagen kl 18.00, ridning 19.00 Pris 300 kr 
 

Välkommen med er anmälan på 
naasridcenter@gmail.com 

 
Mer info om sommaren läger och kurser   

på www.naasridcenter.se 
 

mailto:naasridcenter@gmail.com

