
Upplevelser med Islandshäst

Mångårig utbildnings- och turistverksamhet.
Stenholmen startade ridskole och turismverksamhet med islandshäst 1993. 
Hösten 2003 flyttade vi vår verksamhet till Gerstorps säteri, strax utanför Linköping. 
Vi erbjuder undervisning på många olika nivåer, både för barn och vuxna. 
Hos oss får du ett kunnigt och genuint mottagande. Vi lägger stor vikt vid bra hästar 
och kvalité i upplevelsen tillsammans med våra härliga islandshästar.
Uteritter, helgarrangemang och långritter är del av verksamheten från starten.

Om Stenholmen
Stenholmen bedriver många olika sorters verksamhet med och kring islandshästar 
och ridutbildning. Familjen Ljungqvist startade Stenholmen på mitten av 1980 talet 
med inriktningen uppfödning och försäljning av islandshästar. Utöver turistverksamhet  
bedrivs det på Stenholmen / Gerstorp:
Ridskola, kursverksamhet, läger, försäljning av hästar och utrustning. 
Uppfödning, hingststation och inackorderingsverksamhet.

Vägbeskrivning: GPS kordinater ( RT 90 ): Lat: N 58º 26' 2.55" Long: E 15º 30' 55.93"
GPS adressen är:  Gerstorp Tjärarp

Från Stockholm / Linköping
Tag E4:an till Linköping. Kör av vid avfart Berg/Linköping centrum / IKEA. 
Kör mot Berg, dvs norr ut bort från Linköping centrum. 1,8 km från rondellen vid motorvägs-
avfarten tag av mot Ledberg/Kaga kyrka. Föj vägen passera Kaga kyrka, passera under 
Motalavägen ( v 34 ) i en viadukt och tag sedan direkt därefter vänster på första grusvägen. 
Följ skyltning Gerstorp. Kör tills du kommer fram till de stora gula stallet och ridhuset. 
Cirka 7 km från motorvägen. 

S T E N h O L M E N  I S L A N D S h Ä S T c E N T E R

 Gerstorps säteri, 585 99 Linköping. 
tel. 013 - 580 35 eller  0707 - 67 13 44,  

bokning uteritter 0723 - 25 80 35
bokning gårdshotellet 0707 - 54 13 44

info@stenholmen.se   eller     
uteritter@stenholmen.se

www.stenholmen.se
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NyaturerFöretags arr. 
i härlig 

lantlig miljö 
10 minuter 

från centrum

Vi arrangerar 
småskaliga konferenser, 
Kickoffs och kundmöten 

Ridning och / eller  
ledarskapsövningar 
ihop med Islandshästar 
och erfaren instruktörer.

Info och bokning: 
info@stenholmen.se
Marcus 0708-671450

Ridskola
Vi bedriver traditionell 

ridskoleverksamhet med 
modern pedagogik. 

Vi har både vuxen-, ungdom- 
och barngrupper på olika nivåer. 

Från avancerade grupper till  
nybörjargrupper.  

Vi har även korta provapå kurser.

60 min. lektioner.
 Max sju elever per grupp.

Undervisningen sker i 
huvudsakligen i våra ridhus men 
även på utebana och i terrängen.

Läs mera på 
www.stenholmen.se

Uteritter
Följ med oss ut i den 
härliga naturen på islandshäst. 
Hos oss har vi uteritter hela året. 
Vi syr ihop grupper med liknande 
ridvana. Under terminerna rider vi 
helger & förmiddagar. 

Under december har vi speciella 
Glöggritter med adventsfika.

Uteritter på Gerstorp: 
Pris 400 kr / pers. 
Samling, hästutdelning & sadling 
start i ridhuset för instruktion. 
Därefter ut  i naturen. Fika efteråt. 
Vi har olika alternativ på uteritterna.

Företags arrangemang 
för större grupper ( 15-30 personer ):
Kortare tur: 350 kr / pers, 
totalt 1 tim.

Kurser & Läger
Stort utbud av helgkurser, 

privatlektionsdagar & 
Temakurser

Sommarridkurs
intensivkurs för vuxna

Barn & ungdomsläger
kursprogram på

hemsidan

hotellpaket
Lilla paketet

upphämtning 
uteridning & fika

Kostar 650 kr per person.

Stora Paketet
upphämtning

 teori & lektion fm
 lunch 

lång uterritt & fika em 
Kostar 1100 kr per person. 

Boka via ditt hotell.

Stora sommarpaketet
Islandshäst intensivhelg
Lektioner, god mat, härliga ritter på Gerstorps säteri och i 
det historiska eklandskapet vid Tinnerö Naturreservat.

Hela helgens ridning, mat & upplevelser 
3900 kr  ( ink boende i delat dubbelrum )  

Be om vårt utförliga program

Gårdshotellet

Mysigt B&B i vårt renoverade 
fölhus. Fina tvåbäddsrum.

Njut av lugnet.
Boende i samband med kurser, 

tävlingar och konferenser.
För semester på lantgård 

eller boende vid genomresa.

Boknings tel 0707-541344


