SOMMERSJOV MED HEST/PONY
Vi kan desværre ikke holde ridelejr i år pga. corona-restriktioner. I
stedet arrangerer klubben nogle dage med sommersjov for pony/hest.
Alle er velkomne uanset niveau og alder. Man forventes at være
”selvkørende” ift håndtering og ridning af hesten/ponyen. Programmet
er:

TIRSDAG 30. JUNI
kl. 10-12: Grooming med Mimi Packert. Tag selv alt med som du skal bruge af strigler,
elastikker, nål & tråd og bling-bling
kl. 12-13: Frokost
kl. 13- ca. 15: Pudsning af hovedtøj og sadel (tag selv pudsegrej med), striglekonkurrence og
motoriske øvelser på hest/pony (rid med æg på ske, matadorpengeseddel under låret, skrælle og
spise banan i longe og lign.)

TIRSDAG 7. JULI
kl. 16-18: Springundervisning med Mie Ravn – husk springvest og
gamacher, hvis du har
kl. 18-20: grillede pølser og skumfiduser

(OBS – ingen sommersjov i uge 29)

TIRSDAG 21. JULI
kl. 10-12: Ringridning med Tina & Lisa Seligmann. Ringriderporten
vil stå på gården i ugen op til undervisningen, så hestene/ponyerne har mulighed for at se den
an
kl. 12-14: Snobrød
kl. 14-15: Evt. ridning med bue og pil

TIRSDAG 28. JULI
kl. 10-12: Miljøtræning med Astrid Arndt Sørensen
kl. 12-13: Frokost
kl. 13-ca. 15: Louise Hellenberg fortæller om
førstehjælp til pony/hest og fodring

LØRDAG 1. AUGUST
Minidressurstævne med efterfølgende fællesfrokost.
Stævnet er åbent for alle, også helt nye ryttere.
Deltagelse kræver ikke medlemskab af Dansk Rideforbund. Søskende, forældre, ægtefæller
m.m. er velkomne. Mere info følger

Fælles for alle dage er:
- For at deltage skal man være medlem af BLIS Rideklub. Er man ikke medlem kan man betale
et dagsmedlemskab på 50,-kr/rytter/dag
- For selve undervisningen betaler man 50,-kr/rytter/dag
- Ønsker man at spise fællesfrokost koster det 50,- kr/rytter/dag. Man er også meget
velkommen til at tage sin egen madpakke med
- Vi kan ikke tilbyde toiletadgang pga. corona-restriktioner
- Deltagelse sker på eget ansvar
- Det forventes, at man er selvkørende ift at håndtere og ride ponyen/hesten. Bortset fra
minidressurstævnet, hvor de, som ikke har prøvet at ride stævne før, får en hånd
- Forældre, søskende, veninder og venner er velkomne til at komme og kigge, hvis de tager kage
og kaffe eller saftevand med
Bindende tilmelding og betaling senest fredag den 26. juni. Det gælder for alle aktiviteter.
Man melder sig til her i tråden, og betaler samtidig kontant til Lene i stalden eller på mobile
pay: 20810733. Husk at skrive rytters navn og dato for aktivitet(-er) på indbetalingen.
Tilmeldingen gælder først, når der er betalt. Vi har bindende tilmelding, fordi vi aflyser ved
for få tilmeldte, og gerne vil kunne give underviserne besked om evt. aflysning i god tid.

