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Min Stora Dag är en rikstäckande organisation som gör skillnad för barn och ungdomars 

vardag när de lever med svåra sjukdomar eller diagnoser. Som en del av vår verksamhet 

arrangerar vi läger där ungdomar får en paus från sin vardag och möjlighet att skapa nya 

minnen för livet.    

Denna sommar arrangerar Min Stora Dag och Attentions projekt Barns röst tillsammans ett 

ridläger för ungdomar med NPF för första gången!   

Välkommen till en härlig lägerupplevelse i Skånes fantastiska landskap. Där du får lära känna 

nya vänner och ha några riktigt fantastiska dagar.  
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Så här kommer dagarna i stora drag att se ut, med reservation för vissa justeringar!  

Onsdag På morgonen beger vi oss mot Söderåsens Forsgård från våra olika håll. Min 

Stora Dag tar hand om alla resebokningar och de kommer att anpassas efter var 

i Sverige du bor. Vi börjar lära känna varandra och äter lunch med första 

ridlägrets deltagare som ska åka hem efter lunch. Sedan pysslar vi i stallet och 

börjar ridningen så smått för att sedan ha en rolig kväll tillsammans.  

Torsdag På förmiddagen är vi i stallet och fortsätter att rida, efter lunch beger vi oss ut på 

en långritt med lite eftermiddagsfika i skogen. Det kan även bli så att vi får prova 

på att åka lite 4-hjuling, ta ett dopp i sjöarna eller spela något spel.  

Fredag  Även denna dag börjar vi i stallet och efter lunch får vi alla åka en runda med 

häst och vagn och en fika hinns med denna eftermiddag. Denna dag kommer vi 

fiska regnbågslax, bada och avslutar med att äta kvällsmat i grillkåtorna. För de 

som vill finns det möjlighet att bada i vedeldad bastu.   

Lördag  Sista dagen på lägret kommer vi rida innan lunch och efter vi har fått lite mat i 

magen så är det dags att säga hejdå och på återseende och börja resorna hem.  
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Deltagare 

Min Stora Dag erbjuder 10 ungdomar i åldern 14-17 år från Attentions medlemmar att 

medverka på lägret. För att kunna rida får du väga max 90 kg och inga förkunskaper behövs. 

Deltagarna ansvarar själva för sina saker och kläder som de har med sig till lägret. 

 

Du får som deltagare på vårt ridläger ta med dig en vuxen eller en förälder som är med på 

plats. Alla deltagare ska kunna klara sig själva under lägret och ansvarar själva för sina saker. 

Med under lägret kommer två volontärer från Min Stora Dag och en volontär från Attentions 

riksförbund. En personal från Söderåsens Forsgård kommer finnas på plats och kommer att 

hålla i ridningen. Vid ridningen får all hjälpas åt att t.ex. leda varandras hästar. Alla på plats är 

med för att ge deltagarna bästa möjliga upplevelse och våra volontärer och ledare från 

Söderåsens Forsgård har inte något medicinskt ansvar.  

 

Min Stora Dag står för alla kostnader och resor under helgen. 

Boende 

Vi kommer alla att bo tillsammans på Söderåsens Forsgård och det finns rum med allt från 2 

sängar upp till rum med 6 sängar. Har du en medföljande vuxen får ni självklart dela rum. På 

gården kommer de även laga all vår mat och allergier eller matpreferenser är inga problem att 

tillmötesgå, viktigt att ni föranmäler dessa till Min Stora Dag.  

Resa 

Min Stora Dag kommer att boka tåg och/eller flyg t/r hemort- Söderåsen och står för den 

kostnaden. Är det smidigt att ta egen bil så är detta också okej och du kan du få milersättning 

om det är över 5 mil enkelväg.    

 

Försäkring 

Under lägret, gäller Attentions medlemsförsäkring eller deltagarens egen försäkring. 

Söderåsen Forsgård har dessutom en ansvarsförsäkring. Målsman ansvarar själv för att 

kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera hur den egna försäkringen täcker deltagaren 

under aktivitetsdagarna.  

 

Har du frågor om lägret kontakta  

Josephine Hildor på Min Stora Dag  

Tel: 070-455 20 86  

E-post: gruppaktivitet@minstoradag.org 

Välkommen med din intresseanmälan till en spännande helg!  
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