Sommerridelejr 2022
Så er det snart tid til at planlægge sommerferien! Igen i år bliver der afholdt tre ridelejre:

1. ridelejr: Fra mandag d. 27/6-22 kl. 10.00 til onsdag d. 29/6-22 kl. 15.00.
(Denne lejr er kun for større piger min 12 år og op efter).
2. ridelejr: Fra torsdag d. 30/6-22 kl. 10.00 til lørdag d. 2/7-22 kl. 15.00.
(Min. 7 år og op efter, for at deltage skal man kunne galopere)
3. ridelejr: Fra mandag d. 1/8-22 kl. 10.00 til onsdag d. 3/8-22 kl. 15.00.
(Min. 7 år og op efter, for at deltage skal man kunne galopere)
Igen i år vil vi dele ridelejren op i niveau, så eleverne rider i forskellige hold med hver sin
ridelærer. Det er for bedre at kunne planlægge, så undervisning kan blive tilpasset den
enkelte elev og udfordringerne kan blive større.
Har du lyst til at deltage på ridelejr, skal du medbringe følgende:
Liggeunderlag
Sovepose
Evt. telt (hvis man har)
Ridetøj + støvler + hjelm
Shorts
Badetøj, håndklæde (evt. 2)
Skiftesko
Regntøj
Toiletting
Sygesikringsbevis
Godt humør og godt vejr.
(medbring ikke telefon og penge), skal man ringe hjem og sige godnat lånes Elisabeth’s tlf. Slik, chips
og andre lækkerier må medbringes til fælles filmaften.

Vi kan tilbyde dig:
Masser af heste og ponyer
Ture i skoven. Terrænspring for øvede.
Dressur og spring - opdeling i hold efter niveau.
Showgromning
Ponygames
Rideteori
Orienteringsløb eller andet.
Filmaften
Rundbold
Morgengymnastik
og meget mere……………….
Elisabeth laver soveplan, evt. ønsker kan komme ugen før. Det er vigtigt, at forældrene ikke laver en
soveplan for deres børn inden lejren.
Pris for at deltage på ridelejr: 1150 kr. Tilmelding + betaling til Elisabeth - først til mølle. Send SMS
med fulde navn, adresse, fulde cpr, og masser af tlf. numre (mor, far, mormor, farmor osv.) Kontonr.
sendes retur, når der er betalt har man en plads.
Evt. Corona restriktioner kan komme på tale. Evt. en negativ test. Det ved vi først lige op til lejren.

Vi glæder os til at se dig på sommerridelejr.
Hilsen Elisabeth

