
Anmälan

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

www.4h.se/arsta

Körläger 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: fr. 13år

Ett läger öppet för både 
ungdomar och vuxna!

Våra körläger har en nedre 
åldersgräns på 13år. Detta 
då våra övriga hästkurrser 
vänder sig till barn upp till 
12år.

Extra roligt är att ingen 
övre åldersgräns finns!

Körläger - Ålder



Tid: Kl. 14-17
måndag-torsdag

Plats: Årsta 4H Gård
Vitkålsgatan 78a
75449 UPPSALA

Första dagen samlas vi i 
stallet (uppe på gårdsplan), 
vid skötspiltorna. 

Vecka 16: måndag-torsdag
Totalt: 12 timmar

Körläger – Tid & Plats



Hästvana krävs!
För att delta på våra körläger
krävs att du sedan tidigare har
grundläggande kunskaper om
hästar.

Du behöver inte kunna köra
häst och vagn, eller ha ridvana,
men du ska kunna hantera häst
från marken och kunna hästens
vanligaste signaler. 

Under lägret kommer du
hantera häst från marken och
den skötsel som ingår före och
efter varje körpass.

Körläger – Kunskapskrav



På Årsta 4H:s körläger 
kommer du få lära dig 
grunderna i att köra häst och 
vagn. 

Vi kommer bl.a. lära oss:

• Sele – varianter & användning

• Sele – selens olika delar

• Töm – Olika tömfattningar

• Vagn – olika vagnar,
användningsområden

• Tömkörning & markarbete

Och självklart kommer vi 
köra häst & vagn!

Körläger – vad vi gör



Kostnad:    1 200:-/läger

Exkl. medlemsavgift

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

Antalet platser är
begränsat till 6st. Man
kommer arbeta 2st 
tillsammans på varje häst 
för ökad säkerhet i 
körningen.

Körläger – 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

Körläger - Medlemskap



Varje deltagare skall ha med 
följande:

Mellanmål
Vi kommer under 
lägerdagarna ha en paus och 
äta ett mindre mellanmål 
(frukt, fika). Medatag detta!

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

Glöm inte – Ta med!
Egen Hjälm om du har!

Körläger – Att ha med



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 
läger, se uppgifter nedan:

E-post: arsta@4h.se

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

Kontakt

mailto:arsta@4h.se

