
Kesäleirit:  
 
Meri-Lapin Hevospalvelu järjestää kesällä 2010 seuraavasti:  

Voit ilmoittautua leireille 2-7 allaolevalla lomakkeella. 

 
1. Erityisryhmien päiväleiri I 7.-11.6.2010 (päiväleiri) hinta 180 €

   

2. Alkeis- ja hevosmiestaito leiri I 14.-18.6.2010 (päiväleiri) hinta 240 €

   

3. Alkeisjatkoleiri 

 Ikäryhmä 7v. ylöspäin.  
 Leiri on jatkoa vuoden 2008 ja 2009 leireille. Vaikket olisikaan sillä leirillä 

ollut, ei se estä sinua tälle leirille osallistumasta. Leirillä syvennytään 
tarkemmin ratsastamiseen ja hevosenkäsittelyyn sekä käydään läpi koulu- ja 
esteratsastuksen alkeita. Leirin lopuksi kisataan opituista taidoista.  

 Ratsastustaito: perusteet tulisi osata ja ilman taluttajaa selvitä  

28.6-2.7.2010 (päiväleiri) hinta 240 €

   

4. Esteleiri 

 Tiivis ja hyvä esteratsastuksen starttipaketti kilpailu-uralle.  
 Leirillä tutustutaan myös maastoesteiden saloihin.  
 Ratsastusta 2 h/pvä sekä kilpailuteoriaa.  
 Ratsastustaito: Helppo B  

5.7.-9.7.2010 (5 vrk) hinta 290 €

   

5. Alkeis- ja hevosmiestaito leiri II (myös aikuisille) 

 Alkeisleiri johon voi osallistua myös aikuiset jotka eivät ole koskaan 
ratsastaneet / hyvin vähän ratsastaneet. Lapsen ikäraja 7v. aikuisilla ei 
ikärajoitetta =o).  

 Opetellaan ratsastamisen, hevosenkäsittelyn ja hoitamisen perusteita.  
 Päiväleiri alkaa klo 10 ja päättyy klo 17. Leirin hintaan kuuluu yksi lämmin 

ateria.  
 Ratsastustaito: ei vaatimuksia  

12.-16.7.2010 (päiväleiri hinta 240 €

   

6. Seikkailuleiri 

 Ainutlaatuinen ja erittäin suosittu vauhtirikas kesäleiri, jossa varmasti 
jokaiselle on sitä jotain.  

 Leirillä on hauskojen tapahtumien ja leikkien sekä kisojen lisäksi mm. 
yöratsastusta ja maastoilua  

 Hauskan menon ohella on leirillä myös tuhti annos teoriaa sekä ratsastusta 
2h/pvä sopivissa ryhmissä, joten intensiiviopetus on taattu.  

 Ratsastustaito: vähimmäisvaatimus Helppo C  

  

19.-23.7.2010 (5 vrk) hinta 290 €

   

7. K-18 leiri 

 Ainutlaatuinen kesäleiri aikuiseen makuun. Täydellinen irtiotto arjen 
pyörteistä.  

 Leiriin kuluu teoriaa sekä ratsastusta 2 h /pvä sopivissa ryhmissä. Läpi 
käydään niin koulua kuin esteitäkin, lisäksi leiriin kuuluu yöttömän yön 
ratsastusta.  

 Ratsastustaito: kaikki käy sovelletaan tason mukaan  

  

26.-30.7.2010 (5 vrk) hinta 290 €

   

LISÄTIETOJA: 

 Leirit vetää ratsastuksen ohjaaja Jenni Suhonen ja ratsastuksen opettaja Katariina Pajari  
 Tallilla on käytössä maneesi 22 x 80 m, kivituhkakenttä 60 x 80 m sekä omat rauhalliset maastopolut jotka alkavat suoraan 

tallilta.  
 Tallilla on käytössä uudet ja turvavarustetut este- ja koulukalustot.  
 Leireillä 4, 6 ja 7 on mahdollista osallistua myös omalla hevosella.  
 Tallin tiloissa on erittäin hyvät sosiaali- ja suihkutilat. Majoitus leirimökeissä täysihoidolla leireillä 4, 6 ja 7.  
 Leiriläiset ovat vakuutettuja.  
 Tallin läheisyydessä on hiekkapohjainen uimaranta.  
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 Tallilla toimii Meri-Lapin Ratsastajat Ry:n pitämä kanttiini!  
 Ilmoittautumismaksu 50 €, jota ei palauteta, sisältyy hintaan.  
 Ilmoittautumiset leirien 2-7 osalta allaolevalla lomakkeella.  
 Erityisryhmien päiväleirin osalta (Leiri 1) tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan Katariinalle puhelin: 040 511 

7387.  
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KESÄISEEN KAAKAMOON! 
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