
 

Detta läger arrangeras som en del i BRUNTEs ungdomsprojekt för 2022. BRUNTE driver under 2022 
ett ungdomsprojekt inom ramen för HUS, Hästnäringens Ungdomssatsning som finansieras via medel 

från HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse 

 

Välkommen på läger med BRUNTE 

Mån 13 juni- Ons 15 jun 2022 

 

BRUNTE bjuder in dig som är mellan 10-25 år på läger med inriktning på 
körning. Inga förkunskaper krävs, det räcker med att vara nyfiken på körning för att kunna delta. 
Innehållet under dagarna kommer att anpassas efter kunskapsnivå. 

 

Vi kommer hålla till på Ryasjö Hästgård, Sexdrega under dagarna och bo någon mil från gården. 
Dagarna kommer fyllas med pass om hästens beteende, säkerhet, utrustning och tillpassning av sele, 
tömkörning, brukskörning i skog och mark samt körning med vagn. Vi kommer att ledas av Lars-Åke 
Johansson och hans hästar. På kvällarna umgås vi, spelar spel och utbyter erfarenheter med 
varandra. 

 

BRUNTE bjuder in dig som är medlem i någon av BRUNTES 5 ingående föreningar att delta på detta 
läger helt kostnadsfritt. Du står enbart för dina resekostnader till och från gården. Vi kommer ha 
möjlighet att hämta upp/lämna av er på Borås Centralstation.  

 

När: Vi startar med lunch 12.00 på Ryasjö Hästgård den 13 juni (upphämtning i Borås C ca 11.15) och 
avslutar efter lunch vid 13.00 (avlämning i Borås C ca 13.45) den 15 juni. 

Kostnad: Ingen kostnad, deltagare står för egna resekostnader till och från lägret. 

Anmälan: Anmälan sker till juf@juf.se senast 31 maj. Ange namn, adress, telefon, mailadress, ålder, 
ev specialkost samt vilken förening du är medlem i. Är du under 18 år måste målsman göra anmälan. 
Mer info kommer sedan att skickas ut till alla anmälda när anmälningstiden gått ut. 

Mer info: Har du frågor kring lägret eller vill veta mer. Kontakta Johanna eller Magdalena på JUF 
juf@juf.se, 0150-50390 
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