
Ridelejr på JORK 2018 

 

Ridelejren afholdes i år fredag d. 29. juni kl. 15.00  til søndag d. 1. juli. Kl. 13.00  

Der afsluttes som sædvanlig med medbragt grillmad – vi sørger for grillen er klar kl. 13.00 

  

Ridelejren er for alle JORK´s  medlemmer og afholdes igen i år  på rideskolen. Ridelejren arrangeres i 

år af en frivillig forældregruppe og med Birte som underviser på ridelejren. 

 

Der skal medbringes madpakke til fredag aften. Derudover medbringes ridetøj, varmt tøj, regntøj, toi-

letgrej, solcreme, liggeunderlag, sovepose og telt. Mobiler m.v. skal blive hjemme. 

 

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.  

 

Vi mødes på JORK kl. 15-16.00 hvor forældrene afleverer børnene - hjælper med at sætte teltene op 

og få børnene på plads inden I smutter hjem. Derefter diverse aktiviteter og sjov og hygge inden god-

nat.  

 

Søndag  når vi slutter, håber vi rigtig mange familier vil medbringe deres eget grill-mad så vi kan grille 

sammen inden alle tager hjem. Medbring selv service og stole til dette.  

 

Du kan tilmelde dig på elevhest, dog er det meget sandsynligt at flere må deles om elevhestene. Mht. 

at have egen pony med afventer vi lige virus-situationen, men meld dig til nu, så må vi se, hvad tiden 

bringer. 

 

Pris for arrangementet er kr. 500,00 Vi sørger for forplejning fra lørdag morgen til søndag frokost. Søn-

dag eftermiddag grilles jeres medbragte mad.  

 

Tilmelding afleveres senest fredag d. 8. juni til din ridelærer eller Birte i LUKKET KUVERT. Betaling kan 

også ske via mobilpay på 15147 skriv Ridelejr + ”barnets navn”. 

 

Navn____________________________________________ 

 

Ønske om hest (men vi bestemmer)1. ___________2.____________3.____________ 

 

Tlf.nr.________________________ Mor/fars tlf.nr_________________________ 

 

Jeg medbringer kage til 20 personer:________ Boller til 20 personer_________  

 

Jeg medbringer telt  ja_______  nej______ til antal personer ________           

 

Særlige hensyn____________________________________________________________________ 

 

Kommer senere:    Tidspunkt:________________ 

 

Tager hjem før:     Tidspunkt: ________________ 

 

Ønsker at være med til at grille søndag ved afslutning ja_______ nej_______ 

 

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 

 


