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Ansök till
För andra året startar Tobbe Camp – Ett 
kreativt träningsläger för dig med verkliga 
visioner och med viljan att utvecklas till-
sammans med din ponny eller häst. 

Tobbe Camp ger varje elev en unik möjlighet att få coachas av de 
absolut bästa tränarna och pedagogerna inom Sveriges hästvärld. 
Du kommer att få hjälp och coachas av professionella elittränare. 
Och du kommer även att få ta del av lärorika och inspirerande 
gästföreläsare, och givetvis även få hjälp av Tobbe personligen.
Gästtränare kommer att väljas beroende på just dina behov. En 
skräddarsydd träningsplan läggs upp för varje ekipage. 
Boendet sker mitt i det vackra böljande lanskapet, på Sjörups 
Höjd. Här kan man även träffa alpackor, minigris, höns osv.  
www.sjorupshojd.se  

Gångavstånd mellan boendet och Sjörup Prästgård.  
Tobbe Camp är absolut inte enbart för problemhästar, vi behöver 
alla utvecklas, så ta chansen att få mängder av bra träningstips 
som är anpassade för just dig och din ponny eller häst! 

Begränsat antal platser - Först till kvarn

Ansökningarna behandlas efter hand.

I ansökan skall du berätta kort om dig och din ponny eller häst, 
samt beskriva om du har något speciellt problem, eller önskar få 
någon speciell hjälp i träningen.   

‘‘
Från första stund 
kände vi oss så 
välkomna och väl 
omhändertagna på 
Sjörup Prästgård. 
Förutom att jag fick en rake-
tutveckling i min ridning fick 
jag även uppleva oslagbar natur 
och helt fantastisk mat!

Var jag imponerad av Tobbe 
Larsson innan är det ingenting 
mot vad jag är nu, helt fantas-
tiskt med en så jordnära och 
ödmjuk person som är så genuint 
intresserad av både människor 
och hästar. Han engagerade sig 
i oss alla, oavsett nivå eller 
inriktning vilket gör att han har 
min största respekt. 

Att söka till Tobbe Camp 2013 var 
det bästa jag gjort, både jag och 
min häst är så tacksamma att vi 
fick den här chansen. 
// Bodil Olsson med Temptation

Tack för en upplev-
else som man aldrig 
kommer glömma!  
Jag vill rekommendera Tobbe Camp 
till den som vill utvecklas till-
sammans med sin häst oavsett mål! 
Tobbe Camp passar alla och ger 
garanterat nya kunskaper och 
erfarenheter som man själv kan 
sprida vidare till andra! 
Jag skulle också vilja rekom-
mendera Tobbe camp för den som 
vill skaffa nya vänner som håller 
livet ut och nya kontakter! 
Tränarna var grymt bra och jag 
vet att alla som var med i år 
utvecklades och lärde sig nya 
grejer varje dag! 

Maten var en dröm, en ryttares 
dröm som sliter dag ut och dag 
in i ett stall. Och att få dela 
en så himmelsk måltid 3 gånger 
om dagen med de andra på lägret, 
tränarna, och Tobbe gjorde maten 
så mycket godare!

Jag vill absolut vara med nästa 
år, jag gör vad som helst för 
att vara med. Eftersom jag är en 
satsande hoppryttare och har höga 
mål så vet jag att min utveckling 
bara kan bli bättre med hjälp av 
Tobbe och hans gäng! 

Vill tacka så enormt mycket för 
den här tränings veckan. Både jag 
och hästen var trötta men riktigt 
nöjda när vi kom hem! Vi saknar 
gården och det härliga gänget och 
hoppas snart i framtiden igen 
få träffa alla och utvecklas 
ännu mer.
// Sara Nordström och hästen 
Schakaja

‘‘

‘‘
Tobbe Camp 2013 var 
bland det bästa jag 
vart med om i mitt 
liv.
Maten, tränarna, Tobbe och alla 
nya vänner gör att det är värt 
vart enda öre! Och behöver jag 
egentligen säga mer än att den 
olastbara hästen nu går att lasta!
Självklart kommer jag söka även 
nästa år och hoppas att jag får 
uppleva allt än en gång :)
// Jenny Daun

Tobbe Camp är/var 
mitt absoluta dröm-
läger! 
Chansen att få utvecklas tillsam-
mans med sin häst med hjälp av 
topptränare har varit helt under-
bart  roligt, vad vi har lärt 
oss! Fantastiskt god mat, mysigt 
naturnära boende o härliga männi-
skor som alla vill utvecklas till 
max..!! Lätt att jag söker igen 
nästa år! Tusen tack Tobbe för 
alla dina tips, råd och ett helt 
oförglömligt toppen läger! <3 
// Eva-Lena & Mirabel

Tobbe Camp var en 
av de mest in-
spirerande och mo-
tiverande läger jag 
någonsin varit på. 
Det gav mig möjligheten att få 
träna för några fantastiska 
tränare som jag som hobbyryttare 
annars bara kan drömma om. Det 
har varit en unik upplevelse och 
ett minne för livet. // Linnea

Detta har varit en 
helt otrolig up-
plevelse! 
Duktiga och engagerade tränare, 
fantastisk mat och vackra 
miljöer. Att träffa Tobbe, få ta 
del av hans kunskap och kär-
lek till hästarna har varit så 
häftigt! Min häst och jag är mer 
sammansvetsade, vi har utvecklats 
enormt under dessa dagar. 
// Annie Magnusson

Jag kände en stor 
utveckling för mig 
och Mozart under 
den korta tiden. 
Tobbe camp var jätte roligt och 
maten var fantastisk. Under-
bart att träffa folk med samma 
intresse och få vänner för livet. 
Tränarna gjorde jätte bra jobb 
med oss alla. Sämst var dock att 
man behövde åka hem ;) Minnen för 
livet! // Emma
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Tobbe Camp

Datum: 
5- 8 juni, 23-26 juni, 21-24 juli (ungdom), 
28-31 juli, 7-10 augusti 

Ni anländer måndag kl 14.00
Sedan är det fullt program med träningar för olika 
tränare, föredrag fram till avresan torsdagen kl 18.00. 
Boende, boxplats med strö, lunch, fika samt en ”goodiebag” 
med hästanknytning till ett värde av 1000-1500:-  ingår. 

14.900 kr vuxen med egen häst
12.900 kr ungdom med egen häst
 
På ungdomslägren finns vuxen personal med ungdomarna i huset 
där övernattning sker. 

 


