Ridelejr på JORK 2019
Ridelejren afholdes i år fra fredag d. 14. juni kl. 15.00 til søndag d. 16. juni. Kl. 13.00
Der afsluttes som sædvanlig med grillmad, men som noget nyt vil der i år være mulighed for
at købe grillpølser m.v.
Ridelejren er for alle JORK´s medlemmer og afholdes på rideskolen. Ridelejren arrangeres af en frivillig
forældregruppe og med Birte som underviser. Der vil blive undervist i forskellige discipliner og i praktiske gøremål og vi skal også lave en masse sjov, som ikke nødvendigvis har med heste at gøre. Fokus
vil være på vores fælles interesse for hestene og på det sociale.
Som noget nyt har vi i år valgt at leje et stort telt, hvor alle sover sammen, d.v.s., at ingen skal medbringe egne telte.
Der vil være et max. deltager antal på 30 børn, og pladserne fordeles efter ”først til mølle” princippet.
Der åbnes op for tilmelding søndag d.5/5 kl.11 og tilmelding skal ske på mail ”Staevne@jork.dk” husk
at skriv ”ridelejr” i emnefeltet. Når mail med tilmelding er modtaget får I hurtigst muligt svar tilbage,
om barnet har fået plads på ridelejren. Herefter bedes I betale på mobilpay 43578 - skriv ”Ridelejr +
barnets navn”. Tilmelding er først gældende, når betaling er sket.
Vi mødes på JORK fredag d.14/6 kl. 15-16.00 hvor børnene afleveres. Derefter diverse aktiviteter og
sjov og hygge inden godnat.
Der skal medbringes madpakke til fredag aften. Derudover medbringes ridetøj, varmt tøj/tøj efter vejrudsigten/regntøj, toiletgrej, solcreme, liggeunderlag, sovepose + varmt tøj til at sove i. Mobiler m.v.
skal blive hjemme.
Søndag når vi slutter, håber vi rigtig mange familier vil deltage i fællesspisning inden alle tager hjem.
Medbring selv drikkevarer, service og stole til dette.
Du kan tilmelde dig på elevhest, og I er flere der deles om den enkelte hest. Du har også mulighed for
at tilmelde dig med egen hest.
Pris for ridelejren er kr. 500,00. Vi sørger for forplejning fra lørdag morgen til søndag frokost. Hvis barn
-et har brug for, at en forældre er til stede under ridelejren betales 200 kr. for forplejning. Det er naturligvis også muligt at barnet overnatter hjemme ☺.

Tilmelding på mail ”Staevne@jork.dk” fra søndag d.5/5 kl.11 – seneste tilmelding er søndag
26/5:
I mailen skrives
Navn og alder
Ønske om hest (men vi fordeler hestene ;-))
Mor/fars telefonnr.
Om man medbringer boller/kage til 20 personer
Antal deltagere i fællesspisning søndag (udover barnet)
Evt. særlige hensyn – allergi etc.
Vi glæder os til at være sammen med en masse glade Jorkere.
Yderligere spørgsmål stilles til Anne Marie 2728 6696, Lisbeth 9388 7753 eller Marianne
2688 5701.

Vrinsk fra Jordrup og Omegns Rideklub

