
 
 
 
 

 
   

Bilaga till Välkomstbrev till häst 
                                                   
                                                                                                                                 

Nationell idrottsutbildning på Vreta Utbildningscentrum  

läsåret 2021/22 
 
 
Varmt välkommen till NIU-utbildningen på Vreta Utbildningscentrum! 
 
Första veckan på Vreta är fylld med aktiviteter och det är mycket att ta in för dig som börjar i 
årskurs 1. Som NIU-elev kanske veckan även innebär uppstallning av din häst i nytt stall. Vi 
kommer därför inte att påbörja ordinarie NIU-träningar under första veckan.  
 
Du som har blivit antagen till NIU är garanterad en stallplats i Vreta Utbildningscentrums 
NIU-stall ”Röda Stallet” på skolområdet. Du är välkommen att stalla in din häst under 
söndagen den 15 augusti mellan kl. 13.00 och 16.00. NIU-ansvarig Elin Hoflund samt 
stallansvarige Pierre Axén finns på plats vid ankomst. Kl. 16.00 är det informationsmöte i V-
salen där både elev och förälder ska närvara. På mötet presenteras stallrutiner, 
säkerhetsföreskrifter och allmän NIU-information. Om du inte har möjlighet att komma på 
utsatt tid, var god kontakta Elin Hoflund. 
 
 
Stallhyran är 3000 kr per månad för läsåret 21/22 (Faktureras månadsvis i efterskott). I 
denna ingår fri tillgång på havre och hösilage samt spån, utevistelse i hage, morgon- och 
eftermiddagsfodring, utsläpp och intag. Fredag-söndag sköter NIU-eleverna själva Röda 
stallet efter uppsatt jourschema. Mer information om detta, samt ett uppstallningskontrakt 
kommer hemskickat under början av augusti. Underskrivet kontrakt medtas vid inflyttning 
15/8. 
 
Första veckan på Vreta NIU kommer att se ut som följande, utöver ordinarie skolschema: 
 
Tisdag 17 augusti kl. 17.00 NIU-träff med samtliga NIU-elever. 
 
Torsdag 19 augusti   Första ridpasset (enligt schema) 
 
 
Som NIU-elev är Du garanterad ett boende på skolområdet om Du vill, men Du måste själv 
ansöka om boendet i vanlig ordning. Kom ihåg att ange att Du går NIU när du ansöker om 
boende på skolan. 
 
Frågor angående NIU/stallplats, kontakta Elin Hoflund Elin.Hoflund@nbg.nu 013-201071 
Frågor angående boende, kontakta boendeansvarig Thomas Granath 
thomas.granath@regionostergotland.se 013-201032 
 
Välkomna önskar vi på NIU – Vreta Utbildningscentrum!  
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