
Ridelejr 2016 
Det er med stor glæde at vi igen i år kan indbyde til ridelejr :-) 

Årets tema er: HEKSE! 

Ridelejren vil i år blive afholdt fra: 

Søndag d. 31/7 2016 kl. 12.00 til lørdag d. 6/8 2016 kl. 14.00 

På Krestenstrupgård Ridecenter. 

 

Søndag: 

Opstilling af telte 

Inddeling i hold, finde holdnavn! 

Tildeling og prøvning af heste. 

 

Mandag: 

Skal vi selvfølgelig ud at ride, både på banen og på tur. 

 

Tirsdag: 

Vi træner på banen og rider en tur. Til aften holder vi striglekonkurrence 

 

Onsdag: 

Vi træner på banen og rider en tur. En overraskelses aktivitet til aften ;-) 

 

Torsdag: 

Lang tur, og pyjamasparty til aften. 

 

Fredag: 

Øver vi holdshow og rider. 

 

Lørdag: 

Vi øver holdshow og pakker lejeren sammen. Efter frokost gør vi klar til den store 

finale! :-) 

Kl 14.00 til 15.30 holder vi den store finale, med opvisninger af holdene. Her vil 

vi gerne se forældre, søskende og bedsteforældre. 

Herefter er der kaffe og kage, og vi siger alle farvel. 

 



 

Der medbringes: 

• Sygesikringsbevis. 

• Telt. 

• Sovepose og hovedpude. 

• Liggeunderlag. 

• Gummistøvler og regntøj. 

• Underbukser og strømper! MASSER af dem!! :-) 

• Håndklæder. 

• Ridehjelm og ridetøj. 

• Ekstra bukser man kan ride i, hvis ridebukserne bliver våde. 

• Evt. gammelt tøj til udklædning. 

• Godt humør :-D 

 

Er der nogle der har et sanghæfte må det gerne medbringes. 

 

Hvis der er nogle der har lyst til at bage en kage, modtages denne gerne til 

afslutningen lørdag :-) 

 

Pris for deltagelse: 

Med egen hest: 2300,- 

Uden Hest: 2500,- 

 

Beløbet indbetales på: 

Reg: 3243 Konto: 0010506522 

Husk at oplyse deltagerens navn ved indbetaling :-) 

 

Tilmelding: 

Tilmeld på skovstrupholm@hotmail.com 

 

Oplys venligst følgende: 

Navn:_____________________________ 

Fødselsdato og år:_____________________ 

Medbringer hest: Ja____ Nej____ 

Evt. medicin, allergi eller andet vi skal vide:________________________ 

Mor/ Fars mobil nr._________________________________ 

 

Betaling er lig tilmelding. 

Sidste tilmelding: fredag d. 22/7 2016 

 

Vel mødt, vi glæder os rigtig meget til at se jer. 

 

På vegne af teamet bag ridelejren: Linda og Lone. 
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