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Ansök till

För tredje året startar Tobbe 
Camp – Ett kreativt träningsläger 
för dig med verkliga visioner och 
med viljan att utvecklas tillsam-
mans 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 kom-
mer 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 lanska-
pet, på Sjörups Höjd. Här kan man även träffa 
alpackor, minigris, höns osv.  www.sjorupshojd.
se  

Gångavstånd mellan boendet och Sjörup Präst-
gård.  
Tobbe Camp är absolut inte enbart för problem-
hästar, vi behöver alla utvecklas, så ta chansen 
att få mängder av bra träningstips som är anpas-
sade för just dig och din ponny eller häst! 

Begränsat antal platser - Först till 
kvarn!
Ladda ner ansökan via tobb-
elarsson.com. Fyll i blanketten, 
skanna och e-posta till office@
tobbelarsson.com

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.   

Boende, boxplats med strö samt en ”goodiebag” med 
hästanknytning ingår. 
På ungdomsläger ingår frukost, lunch fika samt kvällsmat. 
På vuxenläger ingår lunch. 

På ungdomslägren finns vuxen personal med ungdomarna i 
huset där övernattning sker. 

 

‘‘
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

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

‘‘

‘‘
‘‘

 

150408-150410 
Tobbe Weekend Spring Camp 2015 Ungdom
Pris: 8500 kr

150417-150419 
Tobbe Weekend Spring Camp 2015  Vuxen 
Pris: 10 500 kr 

150614-150616 
Tobbe Camp Weekend Ungdom 
Pris: 8500 kr 

150628-150701 
Tobbe Camp Exclusive Ungdom    
Pris: 12 900 kr
  
150719-150722 
Tobbe Camp Exclusive Vuxen 
Pris: 14 900 kr 

150731-150802    
Tobbe Camp Weekend Ungdom    
Pris: 8500 kr 

Datum
2015


