SOMMER RIDELEJR 2022
Vi kan tilbyde:
Ridelejer til børn i alderen 8 år og opefter i sommerferie ugerne
26, 27 og 28.
Uge 26 og 27 er med overnatning mens uge 28 er en dagridelejr fra
mandag til torsdag fra 09.00 - 16.00.
Du får:
Din “egen pony “ som du rider på hele ugen. Der vil være kvalificeret undervisning 2 x dagligt på forskellige niveauer. Der vil
være undervisning i både spring, dressur og ponygames.
Derudover skal vi ud at ride i terrænet, lave balanceøvelser til hest
og meget mere. Fredag afslutter vi af med et opvisningsstævne.
Dagridelejren slutter torsdag kl 16.00.
Når vi ikke rider, hygger vi med boldlege, diverse sportsaktiviteter,
strigle- og pudse konkurrencer, teoriundervisning,grill og badning.
Du skal bo:
...i cafeen, hvor vi laver soveafdeling. Spisning og fælles aftenhygge
forgår i enten cafeen eller udendørs - alt efter vejret.
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skal medbringe:
Godt humør
Ridehjelm, støvler og evt. sikkerhedsvest.
Ride-, fritids- og badetøj .
Luftmadras / madras, lagen, sovepose/dyne, hovedpude.
Praktisk tøj, regntøj og gummistøvler.
Evt. medicin, allergipiller.
Lommepenge.
En kopi af sygesikringskort
En seddel hvor en af dine forældre har skrevet under på at
du gerne må hoppe i trampolin og bade, samt at badning og
hopning er på eget ansvar.

Pris:
Ridelejr med overnatning mandag - fredag:
Kr. 4.500,- / depositum kr. 2.250,Dagridelejr mandag - torsdag:
Kr. 3.500,- / depositum kr. 1.750,Bemærk: Depositum opkræves pr. email til indbetaling på konto.
Tilmelding er først bindende når depositum er betalt.
Ved afmelding gives depositum som udgangspunkt ikke retur.
Restbeløbet faktureres ca .1 juni 2022.
Ophold i ugerne 26 og 27 er inkl. fuld forplejning.
Uge 28 er inkl. frokost og eftermiddagssnack.
Der vil desuden være mulighed for at købe slik om aften i caféen.
Lommepenge kan indsættes på en “konto” hos os ved ankomst.

Tilmelding:
Skal ske på tilmeldingsblanketten, som udfyldes og sendes til
Martine på rideskolen@egene.dk
Det er muligt at medbringe egen pony. Ring eller skriv for mere
info.
Ridelejrens start- og sluttidspunkter:
Uge 26 og 27: Mandag kl 08.00 hvor vi byder velkommen og
indkvarterer inden vi siger farvel til forældrene.
Ridelejren slutter fredag kl 15.00, med et stævne og præmieoverrækkelse - her er forældre meget velkomne til at være med.
Uge 28: Mandag kl. 09.00. Den slutter torsdag kl. 16.00.
Kontakt:
Er det andet du / I gerne vil vide, er I velkomne til at kontakte os
på tlf: 2288 0707 eller mail: rideskolen@egene.dk

Vi glæder os til at se dig
Martine og Sigurd

