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Leiriesite 2018
Tallimme sijaitsee Hämeenlinnan Tuuloksessa, kauniissa ja rauhallisessa maalaisympäristössä n.
20km Hämeenlinnasta Lahteen päin, melkein 10-tien varressa, Hauhon-ja Tuuloksen rajan
tuntumassa. Leirejä olemme pitäneet jo yli 15 vuotta.

Hevoset
Hevosia ja poneja meillä on tällä hetkellä 10, joista kaikki on tuntikäytössä. Ne ovat mukavan
luonteisia, koulutettuja, maastovarmoja ja jokaiselle ratsastajalle löytyy niistä sopiva ratsu.
Hevosilla myöskin kilpaillaan niin este- koulu-kenttäratsastuksessa , seura- alue-kansallisella
tasolla. Osalla toimittu myös vammaisratsastuksessa.
Tallin hevoset:
Sh/Viikarillo
Sh/Vapun Tiituli
Shp/Lakeuden Likka
Sh/Tähti ohjus
Welsh/Jedidan job
Sh/Hilton Ilo
Sh/Tuulen Hujaus
Welsh/Paddock’s Williard
Sh/Viehko Verraton
Sh/Tumo Rols

21v.
19v.
19v.
18v.
17v.
16v.
15v.
13v.
11v.
10v.

Ruuna
Tamma
Tamma
Ruuna
Ruuna
Ruuna
Ruuna
Ruuna
Tamma
Ruuna

koulu IIIB este 60 cm
koulu IIIA este 60 cm
koulu IIIB
koulu IIIA este 120 cm
koulu IIIB este 90 cm
koulu IIIA este 120cm
koulu IIIB este 80 cm
koulu IIIB este 100cm
koulu IIIB este 80cm
koulu IIIB este 80cm

Tallimme hevosista löytyy laatuarvosteluissa ja näyttelyissä menestyneitä. Suurin osa hevosista
on myöskin kisakentillä (koulu-este-kenttä) kunnostautuneita, oppilaiden ja opettajien ratsastamina.
Harrastamme myös pienimuotoista kasvatustoimintaa.

Leirit
Leiriläiset majoittuvat pihapiirissä olevassa leirimökissä (14 paikkaa) jossa heillä on kaksi huonetta,
oleskelutila, WC, kuivauskaappi, jääkaappi ja TV +DVD-soitin.
Ruoaksi saadaan maittavaa kotiruokaa ja itse tehtyä leipää, myös leiriläisten toivomukset otetaan
huomioon. Muistathan ilmoittaa, jos ruokavaliosi poikkeaa normaalista (esim. allergia), tai sinulla
on jokin perussairaus.
Leirin hinta on 380€/5vrk (sis. Alv.), josta varausmaksu on 80€, mitä ei palauteta peruutuksen
sattuessa. Varausmaksun maksamalla eräpäivään mennessä, varmistat paikkasi leirillä. Sisaralennus
20€. Hintaan kuuluu 2 h ratsastusta, 45 min teoriaopetusta, 2 lämmintä ateriaa, aamu- ja iltapala
(per päivä). Leirillä on leirikioski (sipsejä, karkkia, limsaa). Leireille otetaan max. 14 hlöä. Iltaisin
käymme mahdollisuuksien mukaan uimassa autolla (rantaan 4km). Pihasauna on lämpöisenä joka
päivä.
Kaikki ovat yleisleirejä, joissa opetellaan ratsastajien tason mukaan koulua, esteitä, maastoa. Opetus
tapahtuu aidatuilla kentillä. Kenttien koot 25x47m ja 30x60m . Maastolenkit ratsastamme mukavilla
metsäteillä. Jokainen saa oman hoitohevosen, yksin tai kaverin kanssa. Leireillä on mukana
työntekijä, joka auttaa leiriläisiä tarpeen mukaan. Toiseksi viimeisenä iltana pidetään ns. leiri-ilta,
jolloin tehdään yhdessä jotain mukavaa…Leiriviikon päätteeksi on harjoituskilpailut klo 14, yleisöä
saa tulla paikalle. Leiri päättyy pe klo 15, juhannusviikolla to klo 15.
HUOM! Leirille tullaan sunnuntai-iltana klo 18.30 jälkeen ja leiri päättyy perjantaina klo 15.
Poikkeuksena leiri 3 (tullaan jo lauantaina klo 18.30 jälkeen ja päättyy torstaina klo 15).
Leiriläisten tarvittavat varusteet:
 Ratsastuskypärä (tallilta saa myös lainaksi).
 Ratsastussaappaat (kumisaappaatkin käy).
 Ratsastushousut (joustavat, hiertämättömät housut).
 Teoriatunteja varten muistiinpanovälineet.
 Makuupussi tai liinavaatteet. (mökin sängyissä patja,tyyny,peitto)
 Vaihtovaatteita ja myös lämmintä vaatetta.
 Peseytymisvälineet ym.
Opetuksesta vastaa tallin omistaja Sari Kettunen, yli 30 vuoden ratsastus/ hevoskokemuksella.

Tallilla on vastuuvakuutus, mutta leiriläisillä on oltava oma tapaturmavakuutus.

Leirit 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.-08.06 ma-pe
11.-13.06 ma-pe
17.-21.06 su-to
25.-29.06 ma-pe
2.-6.07 ma-pe
9.-13.07 ma-pe
16.-20.07 ma-pe

5vrk
3vrk
5vrk
5vrk
5vrk
5vrk
5vrk

koulu/este n. 8-12v
sos.ped hevostoiminta
koulu/este n. 9-12v
koulu/este n.12-16v
koulu/este n.12-16v
aikuistenkurssi/leiri
koulu/este n. 11-14v

TERVETULOA LEIREILEMÄÄN !

Sari ja Hilton Ilo

