RATSASTUS-

LEIRIT
2022
Kesän parhaat
hetket

Päiväleirit ovat klo 10-16.00
ja hintaan sisältyy yksi
lämmin ateria ellei toisin
mainita (leiri 7 poikkeus).

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.

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 master-ratsastuksenopettaja Katariina Pajari
sekä heidän ohjauksessaan ratsastuksenohjaajaharjoittelija.

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.
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.

Mitä mukaan päiväleirille?
Ratsastus- ja tallivarusteet: ratsastuskypärä, ratsastushousut tai muut
joustavat napakat housut, ratsastuskengät/saappaat tai kannalliset tukevat
muut jalkineet. Voit myös lainata tallin ratsastuskypärää, jos et omista omaa.
Olemme mahdollisimman paljon ulkona, joten pukeudu sään mukaan. Ehkä
haluat ottaa siksi mukaan vaihtovaatteita, esim. kevyet jalkineet, shortsit, tpaidan, kevyen takin tai pitkähihaisen paidan (ratsastusvaatteissa ei saa olla
huppua). Oma vesipullo, aurinkosuoja- ja hyttysvoide ovat tarpeen.
Uimapäiviksi tarvitset uikkarit & pyyheliinan sekä alaikäiset lupalapun
vanhemmilta valvottuun uimareissuun (säävaraus). Pikkurahaa
kanttiiniostoksiin, jos haluat herkutella.
Sennuleiriläiset: omakustanteinen lounas.
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1. Alkeis- ja hevostaitoleiri yli 7-v. päiväleiri 6.-10.6. (5pv) Hinta 430 €
Opettelemme ratsastamisen, hevosenkäsittelyn ja hoitamisen perusteita.
Ratsastustaito: ei vaatimuksia.
2. Jatkoleiri: yli 7-vuotiaille, päiväleiri 13.-17.6. (5 pv) Hinta 430 €
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.Alkeisesteleiri: yli 7-v., päiväleiri 20.-23.6. (4 pv) Hinta 345€
Leirillä opitaan esteratsastuksen alkeita, kerrataan ratsastuksen ja hevosenhoidon
perusasioita. Ratsastustaito: ratsastuksen perusteet ja ratsun hallinta eri
askellajeissa.
4. Yleisleiri päiväleiri 4.-8.7. (5 pv) TÄYNNÄ!

5. Alkeis- hevostaitoleiri (5 pv) 18.-22.7. Hinta 430€
Leirin tiedot kuten leirissä alkeis- ja hevostaitoleiri nro 1.
6. Jatkoleiri : yli 7-v., päiväleiri 25.-28.7. (4 pv) Hinta 345€.
Jatkoleirin sisältö on sama kuin leirillä nro 2.
7. Sennuleiri, päiväleiri 29.-31.7. (2,5 pv) Hinta 220€
Täysi-ikäisille ratsastajille! Leirin sisältöön voivat
osallistujat itse vaikuttaa: se suunnitellaan yhdessä
osallistujien kanssa. Syventävää opetusta ratsastuksesta
ja hevosten kanssa yhdessä tekemistä. Omat eväät
nautitaan teoriatuntien yhteydessä. Leiri alkaa
perjantaina noin klo 15-16.
KESÄEKSTRA: Ratsastuksen tehoviikko!
Tulossa supertarjouksia! Järjestämme eritasoisia
ratsastustunteja ma-to 11.-14.7.2022 klo 11-16.00, mm.
miniestetunteja, istuntatunteja, liinatunteja,
kouluratsastusta... Ratsasta niin paljon kuin ehdit ja
kunto kestää!
Lisätiedot ja tarjoukset viikon 28 tehoviikosta julkaistaan
kesällä 2022 some-tileillämme.
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