
 

 

HDR RIDELEJR 2015 
(4 stk., i perioden 27.6-5.7) 

 

Ridelejr er for alle medlemmer af HDR der har tid og lyst. På ridelejren hygger vi os rigtig meget og laver sjove 

ting både med og uden hest. For at alle får mest muligt ud af det bliver man inddelt på hold, efter alder og 

ridefærdigheder. Vi forbeholder os ret til i samråd med ridelæreren, at ændre på holdtilmelding. Vi kontakter 

selvfølgelig forældrene i de tilfælde. Er du i tvivl om hvilket hold du skal melde dig til og er elev på elevskolen 

skal du tale med din ridelærer om det.  

Er du privatrytter og i tvivl så send en mail til aktivitetsudvalget@hedenstedrideklub.dk.  

 

Programmet bliver selvfølgelig ikke afsløret helt og der kan ske små ændringer. Vigtigt er det, at man har et 

højt humør og elsker heste. Så har vi allerede skabt rammerne for nogle hyggelige dage, hvor det sociale 

samvær er meget i fokus.  

 

Alle kan nok ikke få deres ynglings pony/hest og vi vil forsøge at låne et par ponyer, men vi vil prøve at 

opfylde så mange ønsker som muligt.  

 

Priserne er inkl. mad, samt leje af hest, og medbringer man sin egen hest er opstaldning inkl. i prisen. Hø og 

foder skal dog selv medbringes og du er selv er ansvarlig for at fodre din pony/hest. Ridelejr T-shirt kan købes 

for 125 kr.  

 

Der er begrænset plads til opstaldede private heste og derfor er det først til mølle. Heste/ponyer kan ikke være 

ude om natten. 

Der er desværre også grænser for hvor mange personer der kan deltage, så det er også her først til mølle. 

 

Deltagelse på ridelejren forudsætter, at du som forældre afser et par timer eller en dag til at hjælpe på en af 

lejrene. Vi mangler hjælp til madlavning, opsadling, opsyn, oprydning, kagebagning, rengøring, overnatning 

osv. I bedes skrive på tilmeldingen, hvad I kan hjælpe med, men i år vil vi forsøge at organisere hjælperne via 

en gruppe på facebook. Det er ikke alt den tilbudte hjælp, som vi får behov for, men I får en tilbagemelding. 
 

  Vil I tilmelde jer facebook gruppen: Hjælpere Hedensted Rideklub. 

 
Der må gerne medbringes æbler og gulerødder til elevhestene. 

Vi har en mindre prisstigning i forhold til sidste priserne fra sidste  

 

Fælles for alle holdene er, at man meget gerne må medbringe dvd film! Vi har på alle holdene mulighed for at 

se film   for vi ved, at man nok er træt om aftenen og så er det dejligt at ligge og se film sammen. Og der må 

gerne medbringes badetøj til sprinkler-badning i hallen. 

Tina Struve Andersen vil hele ugen fungere som fotograf og tage billederne af alle ekvipagerne. I bedes derfor 

skrive i tilmeldingen, om I giver tilladelse til at jeres barn bliver fotograferet. 

 

Tilmelding via tilmeldingsseddel som ligger på hjemmesiden under ”ridelejr”, den skal vedhæftes mailen,  

Tilmelding mailes til aktivitetsudvalget@hedenstedrideklub.dk senest den 01.06.15. Der vil komme en mail 

med bekræftelse til alle så hurtigt som muligt. HUSK det er først til mølle! Alle tilmeldinger SKAL sendes på 

mail. 

 

Betaling til ridelejr sker samtidig med tilmelding, på kontonr. 1551-4546199517 

 

Så hurtigt som muligt vil alle få en bekræftelse på tilmeldingen. (Bekræftelse sendes KUN via mail, husk derfor 

mailadresse far/mor på tilmeldingen.) 

 

Aktivitetsudvalget forbeholder sig ret til ændringer i programmet.  
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Holdopdeling: 
 

 

HOLD 1 – Begynder/LET ØVET – pris  kr. 350,00  

(Ride-lejr T-shirts kan købes for 125 kr.) 

Lørdag d. 27.06.15, kl. 10.00 til søndag 28.06.15 kl. 13.00 

På dette hold er man begynder/let øvet rytter, der evt. behøver lidt hjælp i stalden, man kan ride 

selvstændig inde og ude på aflukkede områder i skridt og trav. På dette hold skal vi bl.a. ride 

dressur, springe, pony games og måske have bål om aften og se film. 
 

 

 

HOLD 2 – ØVET CA. OVER 12 ÅR- pris kr. 850,00 

(Ride-lejr T-shirt kan købes for 125 kr.) 

Mandag d. 28.06.15 kl. 10.00 til onsdag d. 01.07.15 kl. 13.00 

På dette hold er man øvet rytter, dvs. man kan selv sadle op og af uden hjælp, man kan ride 

inde og ude i alle 3 gangarter, uden nogen form for hjælp.  

På dette hold skal vi bl.a. have undervisning i dressur, TREC/Pony Games, springe, se film, 

måske lave bål. 

 

 

 

HOLD 3 – ØVET CA. UNDER 12 ÅR - pris kr. 850,00 

(Ride-lejr T-shirt kan købes for 125 kr.) 

Torsdag d. 02.07.15 kl. 09.00 til lørdag 04.07.15 kl. 12.00 

På dette hold er man øvet rytter, dvs. Man kan selv sadle op og af uden hjælp, man kan ride 

inde og ude i alle 3 gangarter, uden nogen form for hjælp.  

På dette hold skal vi bl.a. have undervisning i dressur, TREC/pony games, springe, se film, 

måske lave bål. 

 

 

 

HOLD 4 – Begynder/let øvet m. 1 voksen - kr. 400,00 pr. tilmelding 

(Ride-lejr T-shirt kan købes for 125 kr.) 

Lørdag d. 04.07.15 kl. 14.00 til søndag d. 05.07.15 kl. 17.00 

På dette hold er man begynder/let øvet rytter, der behøver hjælp i stalden og under ridning. Vi 

skal bl.a. ride dressur, springe, TREC/pony games, se film og måske have bål om aften. På 

dette hold SKAL mor, far eller en anden voksen der kender barnet godt deltage under hele 

lejren (også overnatte). 
 

 

 

                                    
                                                          
 


