Igen i år byder Vallensbæk ridecenter på 3
ugers hyggelig og lærerig ridelejr
Uge 27 – (fra 30. juni – 6. juli. 2019) Cecilie Kirkebække & Emilie Adrian
Uge 28 – (fra 7. juli – 13. juli 2019) Lene Knudsen & Anne Knudsen
Uge 29 – (fra 14. juli – 20. juli 2019) Caroline Østergaard & Cecilie K
Ridelejren starter søndag kl 15.00 og slutter lørdag kl. 11.00.
Mødested: Cafeteriet på 1. sal i hal 1.
Ved ankomsten holder vi et lille informationsmøde for deltagere samt
deres forældre.

Ugens Program:
Ved ankomsten vil I blive inddelt i teams, hvor der gennem hele ugen vil
foregå en masse sjove og spændende aktiviteter både med og uden hest,
hvor der bliver uddelt point til de enkelte teams. Den sidste dag vil vi
finde den samlede vinder.
Vi skal lære at ride et dressurprogram samt springe en bane, hvorefter vi
vil afholde små konkurrencer i spring, dressur og grooming. Der vil
naturligvis også være ture i vores fantastiske terræn, som arrangeres
efter vejrforholdene. Vi kommer til at ride 2 gange om dagen, så der vil
være rig mulighed for at lære en masse nye ting. Børnene skal bo i
cafeteriet og der vil altid være min. 2 voksne til stede.
Spisningen kommer til at foregå i cafeteriet eller hvis det gode vejr
tillader det, så kan vi spise ude på terrassen.
Under hele ridelejren vil der være mulighed for at købe slik og sodavand i
vores lille bod på bestemte tidspunkter på dagen.

Ved ankomsten afleveres:
1. Sygesikring kort.
2. En seddel med oplysninger om, hvor vi kan træffe forældre eller øvrige

kontaktpersoner.
3. Penge, som vi opbevarer og udleverer til barnet, hvis det ønskes.

Til ridelejren skal du huske, at medbringe følgende:
Ridetøj
Ridehjelm
Ridestøvler
Pisk og/eller sporer (hvis det er noget du plejer at bruge)
Madras/liggeunderlag, sovepose og hovedpude
Nattøj
Toilettaske og håndklæder
Almindeligt tøj og badetøj
Fornuftigt fodtøj til leg og løb
Dit gode humør!

Prisen for en uge på ridelejr er i alt kr. 3.140,Som er inkl. alle aktiviteter, mad og drikke.
Man tilmelder sig ved at sende en mail til kontoret, hvor I skriver hvilken
uge samt navn på deltagende barn. Depositum er på 1.000,- kr. som
enten kan betales kontant eller indsættes på kontonr. 4316 – 11625592
med teksten RIDELEJR samt barnets navn senest den 10. maj 2019.
Man skal være fyldt 7 år og have prøvet at sove ude, for at kunne deltage
i ridelejren.
Vi er sikre på, at vi får nogle rigtig gode og lærerige uger med masser af
spændende oplevelser.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christina Eldridge på
Vallensbæk Ridecenter. Tlf. 43 64 35 00.

Vi glæder os meget til at se jer!

