
 
 

Bästa Kurselev! 
 
Då vi nu har mottagit Din anmälan hälsar vi Dig hjärtligt välkommen till oss i sommar. Du är 
välkommen att infinna dig enligt tidsansvisning i mail på kursstartsdagen.  
Brolötens Dressyrcentrum ligger vid riksväg 57 (Järna-Katrineholm) mellan Stjärnhov och 
Sparreholm, vägbeskrivning finns på vår hemsida.  
 

Utrustning 
Sängkläder (påslakan, underlakan, örngott), handduk, badlakan, baddräkt, regnkläder, 
ridkläder, sporrar, gummistövlar, ridstövlar, oömma kläder och varm tröja. Toalettartiklar, 
myggstift, ridhjälm, papper & penna och eventuellt någon dvd-film till kvällen. Teorihäfte som 
skickats ut före kursen. Utklädningskläder till uppvisning, om ungdomarna har något roligt de 
vill ta med sig.    
 
Träns, sadel, benlindor och el. benskydd, dressyrspö, sporrar, longerlina, ryktsaker, 
sjukvårdsartiklar, knoppgummisnoddar, foderhinkar och foderpåsar (ikea-kassar).  
Foder så som hösilage och havre ingår men det är bra att ha med lite hösilage till 
övergången. Vi har bara hösilage, önskas hö ta med eget. Hästarna står på halm så vill ni ha 
med annat strö ta med det och meddela oss så har vi en tömd box iordning. Hästarna har 
tillgång till rasthagar ett par timmar per dag utan gräs eller lite gräs dagtid och även nattetid 
om någon önskar det. Hagarna delas med andra hästar schemavis önskar man en egen 
hage hela veckan som inte används av någon annan häst kostar haghyra 1000:-.  
 
Alla hästar som kommer till Brolöten ska ha vaccinationsintyg och vara avmaskade, om 
avmaskning inte skett i år ska detta göras ett par dagar före ankomst. Tänk på 
hästägarförsäkran, ingen häst i stallet ska ha haft feber senaste 3 veckorna.  
 

Att tänka på för er föräldrar 
 
Det kommer finnas möjlighet att köpa godis och tröjor så skicka gärna med ungdomarna lite 
fickpengar.  Vi ser gärna att ni meddelar oss om ungdomarna inte är simkunniga. Om ni inte 
heller redan fyllt i allergier på anmälan var vänlig maila oss detta, tänk på att kontrollera 
olycksfallsförsäkring. Vi ber också er föräldrar att tillsammans med eleverna läsa igenom 
våra säkerhetsregler innan ankomst. 
 
På avslutningsdagen kommer vi ha gemensam uppvisning som läggs upp på youtubelänk, 
avhämtning enligt tidsangivelse i mail. För alla med egen häst vill vi att ni tänker på 
hästägarförsäkran att det inte funnits häst med feber eller smitta de tre senaste veckorna i 
stallet ni kommer ifrån. 
 

Vi hoppas att detta blir ett givande ridläger med minnen för livet! 
 

Chris Brolin med familj och personal 
_____________________________________________________________________ 


