
Hej alle ridelejrbørn! 
 
Velkomst tirsdag d. 6/7 kl. 9.00 
Så nærmer tiden sig-og vi kan hilse og sige, at vi er i topform til årets hit, nemlig 
sommerens ridelejre. Vi mødes tirsdag kl. 9 i klubhuset, hvor vi byder hinanden velkommen. 
 
Afslutningsopvisning fredag d. 9/7 kl. 15-17 
Husk at vi afholder en lille opvisning med start kl. 15 fredag. Her er familie og venner 
meget velkomne til at komme og heppe. Vi forventer at være færdige cirka kl. 17. 
 
Program for ridelejren 
Om selve programmet kan vi fortælle, at I skal ride mindst to gange om dagen. Selve 
undervisningen bliver niveauinddelt, dvs. I bliver delt i små hold alt efter hvor meget I kan. 
Hvis vejret bliver godt, vil vi desuden arrangere skovture. 
Også i den daglige teoriundervisning vil I blive delt, så alle, både nybegyndere og øvede, 
får glæde af  den. 
Her er nogle af  de emner, vi skal beskæftige os med både i teori og praksis: 
 
• Strigling – vær med i konkurrencen om den mest blankpolerede hest 
• Opsadling 
• Almen pasning af  en hest 
• Hvordan ser man om en hest er sund og rask? 
• Seletøj, hvad bruger vi hvornår – og hvad findes der? Vær med i gættekonkurrencen 
• Staldarbejde 
• Dressurkursus 
• Springkursus 
• Ponylege 
• Opvisning 
Hver dag er der afhentning mellem kl. 16-17, her serveres kaffe, the og saft. 
 
Slikbod 
Vi må også hellere afsløre, at vi åbner vores slikbod hver dag, så husk lidt penge til guf  – vi 
har masser af  saft/the, og vi får kage hver eftermiddag, hvis der er nogle forældre som har 
lyst til at bage ;o) 
 
 
Hvem er vi? 
Om dagen er vi flere ridelærere – Stine, Tiffany og Viktoria på skift til stede. Åse kommer 
og er ”madmor”, og serverer dejlig frokost for os, så du skal ikke have madpakke med. 
 
Eventuelle sygdomme 
Husk at give besked ved ankomsten, hvis du lider af  nogen sygdomme, som vi bør tage 
hensyn til, eller hvis du har allergi af  en eller anden form. Medbring også gerne en kopi af  
sygesikringsbevis. 
 
  
Huskeliste 
Her er en huskeliste over nogle af  de ting, som vi synes, du bør tage med: 
 
• Rideudstyr, husk ridestøvler eller gummistøvler med hæl 
• Strigler, hvis du ikke har nogle, kan vi låne dig 
• Skiftetøj: f.eks. varme sweaters, rene sokker, t-shirts, regntøj, badetøj 
• Forskellige spil, blade osv. (husk at mærke med navn) 
• Penalhus og papir (hvis du vil notere til teoriundervisningen) 
• Solcreme 
• Skiftesko 



 
 
Husk at aflevere navn og telefonnumre 
Nedenunder er der en slip, som vi beder jer om at aflevere ved ankomsten. I har mulighed 
for at ringe hjem fra kontoret. 
 
Har du betalt? 
Hvis der er nogen, der mangler at indbetale de sidste penge, så kan det nås endnu. Den 
totale pris er 2.300 kr. - depositum var 1000 kr. så restbeløbet er 1.300 kr. Kontonummer 
står på hjemmesiden: www.ørk.dk 
 
 
 
 
 
 

 

Vel mødt til ridelejr, vi glæder os og tror, at det 
igen i år bliver alletiders ridelejr. 
 
 
 
 
_______________________________________klip_____________________________________________ 
 
 
Navn:__________________________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer hvor vi kan træffe mor/far eller andre pårørende: 
 
 
Tlf.: _______________________________________ 


