
Konfirmationsridläger 
på Flyinge Kungsgård

25/6 – 8/7  2012
Vill du bli konfirmerad på ridläger? 

Har du god hästvana? 
Vill du utveckla din ridning?

Har du egen häst som du kan ta med? 
Bor du i närheten eller långt bort? 

Är du född 1996, -97 eller -98? 
Vill du ha ett minne för livet? 

Då är det här något för dig!



Vi bor tillsammans på anrika 
Flyinge Kungsgård och har Fly-
inge församlingshem ett stenkast 
bort. Tillsammans med 19 and-
ra ungdomar, får du träna för 
några av Flyinges och Sveriges 
främsta tränare och pröva på 
dressyr, hoppning, fälttävlan och 
körning. Vi rider ut, gör studiebesök, vi pratar och umgås kring 

livsfrågor och kristen tro. Du får en spännande 
och innehållsrik konfirmationstid.
    Konfirmandtiden börjar redan i oktober 2011. 
Ni som bor i närheten kommer att 
träffas fyra lördagar under läsåret 
och ni som bor längre bort 

kommunicerar via nätet på distans. Alla ska ha 
varit med på 10 gudstjänster under året innan vi 

ses på lägret.  
 Kostnad för dig och din 
häst: 13 600:-. Transporten 
till Flyinge ombesörjer ni själva. Konfir-
mation söndagen den 8 juli 2012 i Holmby 
kyrka. Anmälan senast 30 maj 2011 eller 
senare i mån av plats eller återbud. Antag-
ningsbesked meddelas före midsommar, då 
även anmälningsavgiften skall betalas. 

   Fyll i båda sidorna på anmäl-
ningsblanketten och skicka den till: 
Eslövs Församling, Utvägen 9, 
241 31 Eslöv. Märk kuvertet med 
”Ridkonfa 2011-12”.

Terese Nohrborg, präst
Tel: 0730-845920
Mail: terese.nohrborg@svenskakyrkan.se  

Pernilla Linder Velander
Tel: 0708-640600
Mail: pernilla@flyingehus.com

För vidare information: 



ANMÄLNINGSBLANKETT

Skickas till: 

Eslövs församling
Utvägen 9
241 31 Eslöv

Adress:

Föräldrars /målsmäns namn och  mobil tel:

Mailadress:

Mobil tel:

Hem tel:

Personnummer:

Namn:

 Ja, jag vill vara med på Ridkonfirmationslägret sommaren 2012 
 och vi har tagit del av informationen och villkoren.

 Ja, jag har egen häst som jag tar med på lägret.

 Ja, jag har egen ponny som jag tar med på lägret.

FYLL ÄVEN I NÄSTA SIDA



Hästens/ponnyns namn, ras, ponnykategori, härstamning och ålder?

Din och hästens/ponnyns tävlingserfarenhet (om ni tävlar)?

Namn/telefon/mail till din hemmatränare?

Vilken gren är du främst intresserad av (hoppning/dressyr/terräng/körning)? 

Min riderfarenhet är:

Hästens/ponnyns utbildningsnivå?


