RIDELEJR 2019

Så er vi endelig klar med Årets Ridelejr 2019. Vi byder i år på en hyggelig
uge med en masse ridning og andre hesterelaterede aktiviteter. Der vil blive
undervist i dressur, spring og Horsemanship og man vil få lov at prøve
kræfter med ponygames, langtur i skoven, striglekonkurrence og andre
sjove lege til hest! Der vil være mulighed for tæt sammenhold og hyggelige
ikke heste relaterede aktiviteter bestående af en gæsteoptræden udefra,
Sodavands Disco, bålhygge og en tur til stranden, hvis vejrguderne ellers
tillader dette!
Der vil være mulighed for at sove på rideskolen, hvilket vi selvfølgelig
anbefaler, da dette giver en kæmpe oplevelse, men også mulighed for at
blive hentet og sove hjemme. Der bliver sovet i tremandstelte, men under et

stort fælles telt, som vil være samlingspunkt for alle deltagerne. Vi har
sørget for god og børnevenlig mad, hvor der serveres vand og saftevand til.

Der er i år lagt vægt på en masse hyggelige stunder med og uden hest, hvor
det sociale og de gode oplevelser er i fokus. Det skal være sjovt og lærerigt
at være på ridelejr, men der vil selvfølgelig også blive udbudt engageret
undervisning

af

faste

instruktører
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som

vil

sikre

undervisningskvalitet. Ridelejren bliver derfor en masse sjov, samt lærerig
indenfor både spring, dressur og på hesten generelt.

Ridelejeren starter mandag d. 15/7 kl 12.00 og slutter fredag d. 21/07 kl
15.00. Der vil traditionens tro være en ride-konkurrence den sidste dag, hvor
forældre og familiemedlemmer er mere end velkomne, og hvor der er fine
præmier på højkant.

Vi vil være 2-3 faste voksne/instruktører, som har ansvaret og overblikket
og som sover der hele ugen. Der vil ydermere være nogle dejlige piger i
alderen 14-16 år, til at undervise, ride med på diverse ture i skoven, og
generelt bare bidrage til den gode stemning! Pigerne er til daglig
hjælpeinstruktører på diverse ridehold og har god erfaring med børn, heste
og undervisning. Der rides på rideskoleheste, hvor vi har et stort udbud af
heste og ponyer til enhver smag. Det er også muligt at deltage med egen
hest/pony. For at kunne deltage i ridelejren skal man som minimum kunne
skridte og trave uden hjælp, og være tryg ved omgang med hestene i stalden.

Praktisk Info:
Pris for ridelejren i år inkl. alt: 2.000,- pr. elev. Prisen er den samme for alle,
også selvom man medbringer egen hest eller pony, da man skal betale for at
have sin pony opstaldet.
Vi appellerer til at man får lidt lommepenge med, da der vil være en ugentlig
tur til den lokale Brugs, hvor der vil være mulighed for at erhverve sig lidt
sødt til ugen (:

Tilmelding skal ske på klubmodul, hvor der er oprettet et event der hedder
Ridelejr 2019. Herunder skal man også angive, hvis man ønsker at deltage
med egen pony eller hest.

Tilmelding gælder først når der er betalt og betaling og tilmelding er
gældende. Der er 20 pladser, som sælges efter ’’først til mølle’’ princippet.
Vi glæder os til at se jer, og forhåbentlig få verdens fedeste uge!

Kontakt os gerne, hvis i har nogle spørgsmål.
Malika tlf. 23 25 84 45
Mail: malika@schomann.dk

De bedste hilsner Malika, Cecilie, Najarosa, Amanda, Sandra og
Rebecca

