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1992 började Stall Aftonsol med sin 
lägerverksamhet. Under några veckor på 
sommaren arrangerar vi barn- & ungdomsläger. 

Vårt motto är småskalighet och kvalité, vi erbjuder 
dig följande: 
• utbildade ridlärare med lång erfarenhet 
• trevliga och välutbildade hästar och ponnyer 
• två ridpass om dagen plus teori 
• en komplett anläggning med fina utrymmen för 
både ryttare och hästar 
• god mat i en trevlig miljö 

Under din vistelse hos oss vill vi att du skall trivas 
med allt från hästar, ridlektioner till maten. 

Vi delar in ryttarna i ridgrupper efter nivå och 
tidigare erfarenhet. Till vårt förfogande har vi 
hästar och ponnyer, stall, stor ridbana, två 
ridhus 20 x 40 m och 20 x 60 m, logi i lilla 
ridhuset, teorisal/matsal och omklädningsrum 
med bastu. 

Aftonsol ligger med utsikt över Ålands hav och 
vi har ca 300 m ner till sandstranden och 
klipporna. Ett dopp i havet är nästan ett måste. 



Fritiden 

På ett ridläger är det inte bara frågan om hästar. 
Den sociala gemenskapen är minst lika viktig. 

Vad sägs om ett dopp i havet, brännbollsturnering, 
grill- och filmkväll eller varför inte en utflykt?  

Ankomst 

 Vi tar emot lägerdeltagare första dagen kl 18.00 
(finsk tid). Om du anländer till Åland med båt eller 
flyg och vill bli hämtad skall du kontakta oss i god 
tid. 

Vi startar med saft, kaffe, kaka och information. 
Därefter sker rundvandring på gården och vi visar 
var du skall bo. Föräldrar och vänner får gärna 
delta. 

Du behöver ta med dig : 

 - ridhjälm 
 - ridkläder 
 - gärna säkerhetsväst 
 - ridstövlar, vanliga stövlar eller skor med klack går 
också bra. 
 - regnkläder 
 - påslakan, örngott och underlakan (finns att hyra 
för 10 euro / läger) 
- simkläder och handdukar 
- vit skjorta till avslutningen 
- penna och block 
- oömma fritidskläder 
- GLATT HUMÖR !!! 

ök



Maten 

Vi serverar omväxlande hemlagad mat fyra 
gånger om dagen och vi kan även tillaga 
vegetarisk och annan specialkost. 

Om du är vegetarian eller av annan orsak vill 
ha ”specialkost”, skriv det på 
anmälningssedeln. 

Eleverna har alltid tillgång till saft och frukt 
förutom de mål vi serverar dagligen: 
 - morgonmål 
 - lunch 
 - middag 
 - kvällste   

Avslutning 

Vi har härmed nöjet att inbjuda släkt och 
vänner på en program-uppvisning sista 
lägerdagen kl 14.00. 

Efteråt samlas vi alla för tårtkalas. Ca kl 17.00 
beräknar vi att få vinka av er.  



Information om anmälning/ betalning 

Anmälan ridläger Steg 1 

Förhandsanmäl dig per telefon, 
tel 018-33629 (fr. Sverige +358-18 33629) 
eller via e-post: info@aftonsol.ax 

Anmälan ridläger Steg 2 

När du har fått plats fyller du i 
anmälningsblanketten som du  (hittar du på 
vår hemsida under Ridläger) och sänder den 
till oss. 

Den skall vara oss tillhanda senast 14 dagar 
efter förhandsanmälan per telefon, annars är 
din anmälan inte giltig.   
   

Under april skickar vi en faktura till dig som är 
uppdelad i två delar, en anmälningsavgift som 
ska betalas inom 14 dagar och resterande avgift 
som ska betalas i god tid innan kursen börjar. 

Var noga att meddela oss alla adressuppgifter 
och att ni använder referensnumret på 
fakturan vid betalningen. 

Anmälningsavgiften återbetalas inte, utom vid 
återbud mot läkarintyg. Då betalas 50 % av 
anmälningsavgiften tillbaka. Om 
anmälningsavgiften inte betalas i tid förfaller 
anmälan och platsen blir ledig.  



Vid frågor angående betalning, kontakta Rolle 
på +46 73 7590381 eller från 9 april på +358 40 
5610301. Det går också bra att maila på 
holmstromrolle@gmail.com    

Hur kommer du till Åland? 

Åland har mycket goda båtförbindelser med 
det finska fastlandet och Sverige. Det går också 
att komma med flyg. 

Båtpriserna är låga, men kom ihåg att boka i 
tid. 

Vägbeskrivning 

Stall Aftonsol ligger i Hammarlands kommun 
på Tellholm, 25 km från Eckerö, Berghamn och 
20 km från Mariehamn. 

Från väg 1 som går mellan Mariehamn och 
Eckerö svänger du först mot Mellantorp och 
sen mot Tellholm, håll till höger genom byn. 
Efter ca 2 km kommer du att se vårt röda 
ridhus på vänster sida. Du är framme! 

Varmt välkomna 

till Stall Aftonsol! 

/Rolle 


