Sommeren 2019
Hestene går på sommerferie lørdag den 29. juni indtil at følgende aktiviteter starter:

3-dags miniridelejr i uge 28 fra den 11. til den 13. juli.
Vi gentager successen fra sidste år og afholder 3-dags ridelejr i uge 28. Der vil være en masse aktiviteter
både med og uden hest. Programmet et tilrettelagt til begynder og letøvede ryttere mellem 5-12 år. Man skal
ikke nødvendigvis selv kunne sadle alle heste op, men må meget gerne prøve at have redet uden trækker.
Aktiviteterne foregår kun i dagstimerne fra kl. 9-16
Tilmeldingen foregår via klubmodul og ridelejren koster 750 kr.

Ridelejr, i uge 29 – fra søndag den 14. juli klokken 17 til fredag den 19. juli.
Som deltager af denne ridelejr forventes der at man selv kan sadle op, samt som minimum at kunne skridte
og trave på de fleste heste.
Vi overnatter i telte på græsplænen, lærer en masse om de forskellige ridedicipliner, som vi selvfølgelig også
prøver. I løbet af ugen vil vi blandt andet tage en tur i tivoli, spise udenbys og holde grillaften mm. Nærmere
information om dette vil komme senere.
Ved tilmelding skal der ønskes de to heste man rider mest på og hestene fordeles herefter, ud fra ønsker
SAMT kemi med hesten. Det kan derfor ikke nødvendigvis garanteres, at man får opfyldt sine ønsker, men i
stedet loves at man for en hest hvor vi ser potentiale for udvikling gennem ugen.
Det vil være Rikke Skovbjerg og Sofie Visler, der vil være sammen med jer hele ugen, men vores
undervisere kommer naturligvis nogle dage og underviser jer.
Tilmelding foregår via klubmodul og hele ridelejren koster 3600 kr. Der betales et depositum på 1000 kr. ved
tilmelding. Restbetalingen foregår herefter i juni.

Aktiv sommer i uge 30
Vi afholder aktiv sommer, der er et tilbud som kommunen udbyder til børnene i kommunen i uge 30. Her har
vi som altid brug for hjælp. Mere information kommer senere.

Lej-en-hest
Vi slutter sommeren af med at afholde 3 dages lej-en-hest, hvor du har mulighed for at ride din ynglingshest
i maks halvanden time om dagen alene. Det vil sige at der ikke vil være nogle underviser tilstede, men blot
opsyn. Derfor skal du selv kunne håndtere hesten eller have en hjælper med der kan håndtere hesten.
Mere information kommer senere og prisen vil være 200 kr. per dag. hest vælges ved tilmelding.

