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För dig som kommer långt ifrån Flyinge finns möjlighet till boende på Flyinges elevboende 
som ligger 200 m från anläggningen. De två elevhemmen byggdes 2002 respektive 2004. Här 
bor du i ett modernt, möblerat rum med egen dusch och toalett. Beroende på efterfrågan, bor 
du i enkelrum eller del i dubbelrum med annan elev. Kök och allrum med TV delar du med de 
andra eleverna och varje elev får tilldelat utrymme i skafferi, kyl och frys. 

I årskurs 1 ingår frukost och middag i hyran. I årskurs 2 och 3 ordnar du din egen frukost 
medan middagen är valbar. De dagar du har undervisningen förlagd på Flyinge äter du lunch 
i Flyinges egen restaurang på anläggningen och resterande dagar är det skollunch på 
Polhemsskolan i Lund, där du läser dina teoretiska ämnen. 

Ansvarig personal finns på plats alla vardagskvällar under terminstid. 

När du kommer hem från stallet finns det en separat ingång i husen där du kan spola av 
smuts från stallskor och stövlar och där det finns förvaringsskåp för ridkläder. 

Trots att Flyinge är en ganska liten by så händer det mycket saker här om man är intresserad 
av hästar. Det är ofta tävlingar, visningar och andra aktiviteter där du har alla möjligheter att 
ta del av det som erbjuds. För att nämna några evenemang: Flyingedagarna i december, 
Breeders och avelschampionat i oktober, Bruksprovet i februari och i maj hålls flera tävlingar 
på den stora gräsbanan som ligger 20 m bakom elevhemmen, första parkett alltså! Vill du så 
finns det möjlighet att vara med och hjälpa till som funktionär på alla våra evenemang. 
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De flesta av våra tränare och ridlärare har regelbundna träningar på Flyinges anläggning som 
du kan ta del av antingen från läktaren eller genom att vara med själv med din egen häst. En 
hel del externa tränare har också vägarna förbi. 

Transport mellan Flyinge och Polhem sker med den ordinarie busstrafiken. I Flyinge kan 
cykel vara ett bra transportmedel. För information om inackorderingsbidrag – kontakta din 
studie- och yrkesvägledare på hemorten som vet mer om detta. 

I Flyinge finns ett litet bageri som även håller med enklare hushållsvaror. En pizzeria finns 
och två ridsportaffärer. Annars är Södra Sandby det närmaste samhället med mataffärer, fler 
pizzerior, bank, skoaffär, bageri, bibliotek m.m. Det är ca 6 km till Södra Sandby från Flyinge. 

Kontakta gärna Anna-Karin Nilsson, ansvarig för elevhemmet, 0708-732 797 om du har 
frågor. 
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