
Anmälan

Länk till anmälan till Dagläger 
på Årsta 4H gård hittar du på 
hemsidan.

www.4h.se/arsta

Hästläger på Årsta 4H

Medlem

För att delta på läger krävs 
medlemskap i Årsta 4H Klubb.

Mer info – Bli Medlem

http://www.4h.se/arsta
https://www.4h.se/arsta/bli-medlem/


Ålder: 8-12 år

Våra hästläger vänder sig 
till barn i åldrarna 8-12 år.  

A & B ponnier
I verksamheten och på 
lägren används gårdens 
ponnier. Största ponnyn är
125cm i mankhöjd, därav
åldersindelningen på
deltagarna.

Hästläger - Ålder



Tid: Kl. 9-16
Plats: Årsta 4H Gård

Vitkålsgatan 78a
75449 UPPSALA

Våra hästläger börjar varje 
dag Kl. 9 med samling. 
Våra ledare ser över så att 
alla anmälda barn är på 
plats.

Vecka: måndag-fredag

Hästläger – Tid & Plats



För att varje deltagare skall få 
möjlighet att utvecklas på våra 
läger är hästlägren indelade efter 
kunskapsnivå. Detta för att få så 
jämna grupper som möjligt.

Vi utgår från barnens
kunskapsnivå gällande ridningen.
Hur många terminer barnen gått
på Årsta 4H:s ridkurs eller
motsvarande.

Vecka Nivå (terminer)

v.30 1-3 terminer

v.31 3-4 terminer

v.32 4 elr. fler terminer

Hästläger – Kunskapsnivå



För att delta på Årsta 4H:s 
hästläger krävs förkunskaper 
gällande ridning. 

Barnen ska kunna rida själva 
utan att någon leder hästen. 
Barnen ska känna sig trygga 
på hästryggen i skritt och 
trav. 

Nybörjare?
För nybörjare annordnar vi 
v.28 ”Ponnypyssel”. Se mer på 
www.4h.se/arsta

Hästläger – kunskapskrav

http://www.4h.se/arsta


Årsta 4H:s hästläger är så 
mycket mer än ett ridläger. 
Barnen får lära sig hur man 
sköter en häst och vilket 
ansvar det innebär att ta 
hand om en häst.

Vi varvar teori med ridning
både på ridbanan och
uteritt. Rykttävling, 
ledövningar, skötsel och en 
massa annat skoj! 

Hästläger – vad vi gör



Kostnad:    1 900:-/vecka

Exkl. medlemsavgift

En lägervecka är måndag-
fredag. För tid och plats, se 
mer information ovan. 

På våra läger är barnen 
indelade i mindre grupper 
för att varje barn ska få det 
mesta ut av sin lägervecka!

Hästläger – kostnad



Medlemskap:   270:-/år

Medlemskap obligatoriskt!

Alla lägerdeltagare måste 
vara medlemmar i Årsta 4H 
klubb. Detta för att samtliga 
deltagare skall vara 
försäkrade under 
lägervistelsen.

Flera i familjen? 
Familjemedlem:  180:-/år

Hästläger - Medlemskap



Varje deltagare skall ha med 
följande:

Matsäck
Alla barn har med sig egen 
matsäck som räcker till lunch 
och mellanmål. Vi har 
mikrovågsugnar, kyl och frys 
samt tallrikar, glas. 
OBS! Medtag egna bestick!

Kläder efter väder
Vi är ute i ur och skur. Ta med 
kläder efter årstiden som tål 
att bli smutsiga! Glöm inte 
bra ridskor/ridstövlar!

Hästläger – Att ha med

Glöm inte – Ta med!
Hjälm & säkerhetsväst!



På Årsta 4H gård finns en 
lägerkiosk.

Max: 15:-/dag

Barnen får handla i kiosken 
för max 15:-/dag. Detta är 
självklart frivilligt och skall 
endast ske i samråd mellan 
barn och förälder. 

Hästläger - Kiosk



4H:s motto är ”Lära genom 
att göra” och en av 
grundpelarna i verksamheten 
är att barn och unga tar 
ansvar och hjälper varandra 
till att nå kunskap.

Att vara 4H ledare är därför 
en stor del i 4H:s verksamhet. 
Våra ledare är väl insatta i 
4H:s verksamhet och har 
kunskap om djuren. Deras 
jobb är att på ett pedagogiskt 
sätt förmedla kunskapen 
vidare till lägerdeltagarna i 
enlighet med 4H:s vision. 

Lägerledare



Verksamheten är gjord av och 
för barn och ungdomar.

4H:s vision är att alla barn 
och ungdomar ska utvecklas 
till engagerade, välmående 
och ansvarstagande 
människor med respekt för 
omvärlden.

Att vara ansvarstagande i 4H 
innebär också att det är en 
självklarhet att varje individ 
oavsett kön, social eller 
kulturell bakgrund 
respekteras

4H:S vision



Har du frågor eller av annan 
anledning vill komma i 
kontakt med oss gällande 
dagläger, se uppgifter nedan:

E-post:
aktivitetsledare.arsta@4h.se

Telefon
070 – 240 24 76
Vi nås säkrast på telefon på 
vardagar efter lunch.

Kontakt

mailto:aktivitetsledare.arsta@4h.se

