
 

Informasjonsbrosjyre ridning 2023: 
 

 

HELDAGSTUR: 
 
6-timers ridetur for nybegynnere og videregående. Opplæring på ridebane før oppstart. Kafferast og 
hygge rundt bålet. 
 
La den robuste islandshesten, med sine fantastiske egenskaper for å ta seg frem i terrenget, guide 
deg i enestående natur. Vel framme på rasten hviler vi oss, og det er mulighet for å spise medbragt 
matpakke. 
 
Vi serverer kaffe og kakao rundt bålet, og du kan pakke tingene dine i salvesker hos oss. Hjelm kan 
lånes uten ekstra tillegg i prisen. Vi anbefaler sko med kraftig hel og varme klær. Ta gjerne med 
regntøy, mat og kald drikke.  
 
Rideturer må bestilles i forkant. Oppmøte klokken 10.00, eller etter egen avtale. 
 
Pris kr 1200,- Ved avbestilling senere enn 48 timer før oppmøtetid, betales turen i sin helhet. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALVDAGSTUR: 
 
3-timers ridetur for nybegynnere og videregående. Opplæring på ridebane før oppstart. Kafferast og 
hygge rundt bålet. 
 
En 3 timers tur hvor vi (stort sett) rir i skogen, men på de fleste turer tar vi også en liten runde inn på 
fjellet før rasten.  
 
Kjenn hvor dyktig hesten er til å plassere seg i terrenget, og la kroppen følge dens bevegelser. Vel 
framme på rasten hviler vi oss, og det er mulighet for å spise medbragt matpakke. Vi serverer kaffe 
og kakao rundt bålet, og du kan pakke tingene dine i salvesker hos oss.  
 
Hjelm kan lånes uten ekstra tillegg i prisen. Vi anbefaler sko med kraftig hel og varme klær. Ta gjerne 
med regntøy, mat og kald drikke.  
 
Rideturer må bestilles i forkant. Oppmøte klokken 10.00, eller etter egen avtale. 
 
Pris kr 900,- Ved avbestilling senere enn 48 timer før oppmøtetid, betales turen i sin helhet. 
  

 

GALOPP-TUR I SKOGEN: 
 
En tur i skogen hvor vi veksler mellom noe skritt og trav, og galopperer hvor terrenget tillater det. 
 
Varighet 1-1,5 t. Krever vante ryttere.  
 
Settes fortrinnsvis opp på kveld hvis dere er en gruppe på minimum 4-5 deltakere. 
 
Pris kr. 750,- pr. pers. Ved avbestilling senere enn 48 timer før oppmøtetid, betales turen i sin helhet. 



 

 

RIDEWEEKEND: 
 
Lyst på en helg med flotte ride- og naturopplevelser, velvære, god mat og stemningsfull kveldskos 
rundt bålet? 

 
Et helgeopphold starter gjerne med ankomst fredag ettermiddag/kveld. Innkvartering på enkelt- eller 
dobbeltrom i hytter før kveldsmat i spisesalen. Der prater vi om helgas opplegg, og kanskje fordeler 
hester etter deltakernes ferdigheter. 
 
Etter en god natts søvn blir det frokost i spisesalen, hvor vi også smør nistepakke til dagens ridetur. 
Rideturen starter vanligvis med en innledende instruksjon på ridebanen, hvor deltakerne lærer det 
mest grunnleggende, og også rir litt slik at de føler seg noenlunde komfortabel med hesten. Deretter 
rir vi opp gjennom bjørkeskogen og inn på fjellet, før vi rir ned til lavvocampen og tar en rast rundt 
bålet. Etter rasten rir vi rundt og til topps på Storvollvola, med utsikt til flotte fjellområder som 
Sylane og Skarsfjella, før vi returnerer til gården. 
 
Om noen da har fått støle muskler, kan det kanskje passe med en time i massasjebadet, før en 
treretters middag i spisesalen. Kvelden avsluttes med kaffe rundt bålet i årestua, hvor deltagerne kan 
kose seg videre utover kvelden. 
 
Søndag er det også frokost før ridetur, som da gjerne går på sydsida av Stugusjøen –  over Litjvola og 
ned mot Øvlingen hvor vi raster i det fri om været er godt. Underveis blir det også en del muligheter 
for tempoetapper, om deltakerne skulle ønske det. Etter ca. 6 timers ridning er vi tilbake på gården, 
hvor deltakerne saler av og sjekker ut, og noen benytter også anledningen til å bestille samme helg 
neste år. 
 
Det er muligheter for andre opplegg og turtraseer, vi skreddersyr dette etter deltakernes ønsker! 
 
 
Programmet kan f.eks. se slik ut: 
 

• Ankomst fredag kveld til innkvartering i ferdig oppredde senger i dobbeltrom i hytte(r). 
• Kveldsmat og info om opplegget. 
• Frokost lørdag morgen med smøring av matpakke til rideturen. 
• 6-timers ridetur som starter med innledende instruksjon på bane. Vi rir deretter opp 

gjennom skogen og en runde inn på fjellet, før vi raster ved en lavvo på tregrensen. Her koker 
vi kaffe/sjokoladedrikk og nyter medbragt niste, og kanskje noe til. Så går turene videre til 
fjells med vekselvis flott utsikt østover, nordover og vestover; med en liten stopp på toppen, 
før vi returnerer til gården. 

• En time i massasjebadet. 
• Middag i spisesalen. 
• Kaffe (og evt. noe medbragt) rundt bålet i årestua utover kvelden etter eget ønske. 
• Frokost søndag med smøring av matpakke til rideturen 
• 6-timers ridetur på sør-sida av Stugusjøen, over Litjvola og ned til Busjøen, hvor vi raster i det 

fri. Muligheter for en del tempoetapper om dere skulle ønske det. 
• Retur til gården ca kl. 16.00, før utsjekk og avreise. 



 
 
Ta kontakt for pristilbud!  
 
Ei flott helg for vennegjengen eller arbeidskollegaene! 
  
 

KORT RIDEWEEKEND: 
 
Ankomst fredag ettermiddag. En ride-økt på ca 1,5 t. før kveldsmat. Mulighet for massasjebad og 
opphold rundt bålet i årestua utover kvelden. 
 
Rideøkten tilpasses deltakerne. Om det er nybegynnere, kan vi ta en dobbel ridetime med 
grunnleggende instruksjon, slik at dere har bedre utbytte av påfølgende tur(er). Noe vante kan ta en 
liten tur i skogen, mens de mest vante kanskje har lyst til å prøve vår galopp-tur i skogen. 
 
Lørdagen starter med frokost og smøring av matpakke, før vi legger ut på en heldags ridetur tilpasset 
deltakernes ferdigheter. Rast rundt bålet, enten i det fri, eller i en av våre lavvoer. Vi koker 
kaffe/sjokolade-drikk, og har kanskje med et kakestykke. Mulighet for grilling av medbragt 
ostesmørbrød, pølser etc. Resten av turen går i flott fjellterreng 
 
Tilbake på gården ca 16:00, hvorpå deltakerne drar hver til sitt etter et forhåpentligvis 
opplevelsesrikt og avslappende døgn. 
 
Ta kontakt for pristilbud! 
 
Det tilkommer et tillegg på kr. 150,- per pers. for massasjebad, og kr. 200,- per pers. for opphold i 
årestua utover fredagskvelden ved valg av dette. 
 
 

 
Ridning skjer på eget ansvar. Aldersgrensen er 10 år, og vi har en vektbegrensning på 100 kg. 
 
Alle aktiviteter forhåndsbestilles via e-post: post@patrusli.no eller via mobil: 90 10 46 00. 
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