
 

Vakurs ridresa till Tiveden 22-24 maj 2020 – favorit i repris! 

Förra årets ridresa till Tiveden och Fårgården Åsebol blev så lyckad att vi åker dit i år igen. 

Fårgården Åsebol ligger vid sjön Undens nordvästra dal i Tiveden och med nationalparkens fantastiska 

ridleder runt hörnet. 

Boendet är enkelt men väldigt trevligt och består av två stugor med åtta sängplatser i varje. Det ingår 

lakan, handduk och städning.  Vi bor med helpension, vilket innebär frukost, lunch samt middag på 

kvällen. Dryck ingår men vill man ha t.ex. vin till middagarna tar man med det själv. 

Det finns tillgång till bastu och badtunna och kanske ett dopp i bäcken som rinner förbi. 

Alla hästar åker tillsammans i stor hästbil. Varje ryttare tar med sig sin hästutrustning och sig själv till 

Åsebol Tiveden. Vi åker dit så vi är framme på fredag eftermiddag, börjar med att göra våra hästar 

hemmastadda och sedan tar vi en fika innan vi rider ut en kortare tur. Middag på kvällen. 

På lördag blir det två turer med lunch emellan. Middag på kvällen. Söndag förmiddag rider vi en tur där 

både tid och längd får avgöras då och utifrån hästarnas kondition. Därefter lunch på Åsebol och sedan 

lastar vi hästarna och drar oss hemåt. 

Kostnad 

Med hyrd häst från Lysegården 4 950 kr. 

Med egen häst 3 450 kr. 

I detta ingår helpension, ridledskort, hästhage och hästtransport. 

Har du ridledskort kvar sedan i våras så gäller det även denna helg. Dra då av 400 kr på kostnaden ovan. 

Anmälan 

Resan är endast öppen för medlemmar, max 15 pers., och anmälan sker till ewa.aspebrant@hotmail.com 

senast 28 februari. 

Ange ditt (och ev. egen hästs) namn, mobilnummer samt om du har ridledskort eller inte. Meddela även 

om du har någon matallergi att ta hänsyn till. 

Anmälningarna registreras i den ordning de kommer in och svar mejlas tillbaka om du har fått plats eller 

inte.  

Anmälningsavgiften 500 kr betalas omgående vid bekräftelse från Vakur. Denna betalas ej tillbaka vid 

eventuellt återbud. 

Resterande belopp ska vara Vakur (Bg 450-9717) tillhanda senast 1 april. 

Eventuell avbokning 

Vid avbokning efter 22 april är kostnaden 10% av priset. 

Om avbokning sker efter 8 maj är kostnaden 100%. 

(Beror avbokningen på sjuk/skadad häst/ryttare finns möjlighet med ”lindrigare” avbokningsregler enligt 

Tiveden. Dock alltid bra att själv ha ett bra avbeställningsskydd.) 

Välkommen! 

Önskar Vakurs styrelse 
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