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RIDEKLUB RANDERS

Huskeliste
 Vandtæt telt eller campingvogn (hvis du har)
 Ridestøvler, ridetøj og ridehjelm
 Regntøj og gummistøvler
 Toiletsager og håndklæder
 Sovepose/sengetøj, hovedpude og  

liggeunderlag/luftmadras
 Almindeligt tøj der passer til vejret
 Sko og nattøj
 Tøj til rytterfest
 Badetøj
 Solcreme
 Insektspray
 Eget drikkekrus med navn på
 Evt. spil, lygte og hyggeting
	 Sygesikringsbevis	(skal	afleveres	 

til lejrens kontaktpersoner)
 Dejligt vejr og godt humør

Med venlig hilsen
Kallehavegaard Rideklub

Husk at
forsyne dine ting med navn. Vær selv med til at pakke din taske, så du ved hvilke ting, du

har med!

KALLEHAVEGAARD

RIDEKLUB RANDERS

       Find os 
på Facebook:

Kallehavegård 
Ridelejr 
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Kallehavegaard Rideklub inviterer 
til Ridelejr 2018
Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor 
vi glæder os til at se elev- og privatryttere.

Vi starter op søndag d. 1. juli kl. 15.30 med opstilling af telte/campingvogne 
og inddeling af hold. Lejren afsluttes fredag d. 6. juli kl. 12.

Ridelejren vil i år bl.a. indeholde:
	Ridning på bane og i skoven
	Baby Jump (uøvede)
	Spring (øvede)
	Sodavand- & Pizza Party
	Konkurrencer
	Stor fælles grillaften
	Masser af spændende  

aktiviteter og hygge

For at kunne deltage skal du være fyldt 7 år og være højst 16 år. Du skal have gået 
til ridning i min. 6 måneder og kunne ride selvstændigt. Er du i tvivl, så spørg din 
ridelærer.

Der må IKKE medbringes slik, sodavand og chips etc. på ridelejren. Medbragte 
 mobiltelefoner er på eget/forældrenes ansvar.

Prisen for deltagelse er kr. 1.300,- + lommepenge kr. 100,-.
Prisen inkluderer fuld forplejning og alle aktiviteter!

Tilmelding og betaling skal ske senest d. 10. juni 2018. Husk at overholde 
fristen, så vi kan nå at bestille t-shirt til alle. Det er først-til-mølle-princippet. 
Max. antal er 50 ryttere. Tilmelding UDEN betaling er IKKE gyldig.

Tilmeldingsseddel afleveres	i	postkassen	i	rytterstuen.

Betaling for ridelejren kr. 1.400 + evt. grillaften:
Bankoverførsel: 9332 0004184289 (skriv LEJR + navn) 
MobilePay: 34163 (skriv LEJR + navn)

Dansk Rideforbund forsikrer ikke rideklubbernes
medlemmer. I skal derfor selv sørge for egen    
ulykkesforsikring.

Alle skal sove i telt eller campingvogn. Hvis man ikke selv har telt eller vogn, er det 
vigtigt at man selv	prøver	at	finde	nogen,	man	kan	bo	og	sove	hos.

Ridelejren er for ryttere – derfor er det ikke muligt for forældre at bo på rideskolen 
under ridelejren.

Det er igen i år muligt, at de børn der virkelig har brug for at komme hjem og sove 
kan få lov til det. Dog er det med helt klare aftaler med de kontaktpersoner, som 
er til stede under hele ridelejren. Husk at kontakte Lone, Lisa eller Lene, hvis jeres 
barn har nogle særlige behov eller skal ha’ hjælp til medicin eller andet.

Den store grillaften
–	vil	i	år	finde	sted	søndag	d.	1.	juli,	 
altså	den	dag,	hvor	I	afleverer	jeres	
barn på ridelejr.

Alle familiemedlemmer og venner 
er velkomne – se tilmelding.
Sodavand, øl og vin kan købes i 
 rytterstuen.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner som vil være til stede
under ridelejren:
Lone Amstrup ...................... tlf. 2035 4770
Lisa Eriksen .......................... tlf. 2721 6631 
Lene Mikkelsen ................... tlf. 5057 0229

Hvis du 
selv medbringer pony/hest som ikke i forvejen er opstaldet påKARR, koster opstaldning kun kr. 400,- for hele ugen. 

Eget foder skal 
medbringes.

Kaffe og kage
Torsdag d. 5. juli fra kl. 18.30 har I 
mulighed for at komme ud og få en 
kop aftenkaffe og et stykke kage.

Her vil I blandt andet kunne se 
 resultatet af børnenes strigle-
konkurrence!


