RATSASTUS-

LEIRIT
2021
PARHAAT HETKET

Meri-Lapin Hevospalvelu on SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu.
Opetushevosemme ja -ponimme ovat kilttejä ja
rauhallisia. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja saanut alan
koulutuksen. Opetuksesta vastaavat ratsastuksenohjaaja Maria
Vauhkala ja ratsastuksen master-opettaja Katariina Pajari.
Ratsastajilla on käytössä maneesi 22x80m, kivituhkakenttä 60x80m
ja omat rauhalliset maastopolut, jotka alkavat suoraan tallilta.
Tallillamme on käytössä uudet ja turvavarustetut este- ja
koulukalustot.
Tallin tiloissa on erittäin hyvät sosiaali- ja suihkutilat. Lähistöllä on
hiekkapohjainen uimaranta, jonne leiriläiset voivat tehdä valvottuja
uimaretkiä. Meri-Lapin Ratsastajat ry:n kesäkanttiinista voi ostaa
virvokkeita, jäätelöä ja makeisia.

Päiväleirit ovat klo 1016.00 ja hintaan sisältyy
yksi lämmin ateria ellei
toisin mainita
(leirit 7-8).

Tervetuloa! Voit ilmoittautua leirille kotisivuillamme kohdasta
Kesäleirit www.m-lhp.fi Ilmoittautumismaksu 50€ laskutetaan
heti ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautumismaksu sisältyy leirin
hintaan ja sitä ei palauteta. Loppuosa leirihinnasta maksetaan
kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Vakuutus sisältyy leirihintaan.
Sairastapauksissa leirimaksu palautetaan lääkärintodistuksella.
Mikäli kesäleiri ei toteudu, kaikki maksut palautetaan.

Perheenjäsen saa -20%
alennuksen
edullisemmasta leiristä,
jos saman perheen
jäseniä osallistuu leirille
tai jos sama ratsastaja
osallistuu kahdelle leirille
kesän aikana.
Perhealennukseen ei voi
yhdistää muita
alennuksia.
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1. Alkeis- ja hevostaitoleiri yli 7-v. päiväleiri 7.-11.6. (5pv) Hinta 420€
Opettelemme ratsastamisen, hevosenkäsittelyn ja hoitamisen perusteita. Ratsastustaito: ei
vaatimuksia.
2. Jatkoleiri nro 1: yli 7-vuotiaille, päiväleiri 14.-18.6. (5 pv)
Hinta 420€ Leirillä syvennytään tarkemmin ratsastamiseen ja hevostenkäsittelyyn sekä käydään
läpi koulu-ja esteratsastuksen alkeita. Leirin lopuksi kisataan leikkimielisesti opituista taidoista!
Ratsastustaito: ratsastuksen perusteet ja ratsastustaito ilman taluttajaa.
3. Jatkoleiri nro 2: yli 7-v., päiväleiri 21.-24.6. (4 pv)
Hinta 335€
Sisältö kuten jatkoleirissä nro 1.
4. Yleisleiri päiväleiri 5.-9.7. (5 pv)
Hinta 420€
Leirillä harjoitellaan sekä koulukiemuroita että esteratsastusta. Kaikille kaikkea! Maastoilua ja
seikkailuja hevosten kanssa. Leirin lopussa pidetään leikkimieliset koulu- tai esteratsastuskisat!
Ratsastustaito: aikaisempi kokemus esteratsastuksesta suotavaa. Ratsastuksen perusteet (HeCtaso) ja ratsastustaito ilman taluttajaa.

5. Tehoesteleiri, päiväleiri 12.-16.7. (5 pv)
Hinta 420€
Aktiivisesti esteratsastukseen suuntautuville ja/tai estekisoihin valmistautuville ratsukoille.
Leirin lopuksi kisataan leikkimielisesti!
6. Jatkoleiri nro 3: yli 7-v., päiväleiri 19.-22.7. (4 pv)
Hinta 335€. Huom. ilmoittautuminen tälle leirille on mahdollista vain, jos jatkoleirit 1. ja 2.
täyttyvät. Jatkoleirien sisältö on sama.
7. Sennuleiri nro 1, päiväleiri 23.-25.7. (2,5 pv) Hinta 210€
Täysi-ikäisille ratsastajille! Leirin sisältöön voivat osallistujat itse
vaikuttaa: se suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.
Oppimista ratsastuksesta ja hevosten kanssa yhdessä
tekemistä. Omat eväät nautitaan teoriatuntien yhteydessä. Leiri
alkaa pe klo 15-16.
8. Sennuleiri nro 2, päiväleiri 30.7.-1.8. (2,5 pv) Hinta 210€
Huom. ilmoittautuminen tälle leirille on mahdollisista vain, jos
sennuleiri nro 1 täyttyy. Sennuleirin sisältö on sama.
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