Noget af det vi skal opleve

RIDELEJR
Indbydelse



Selvfølgelig masser af ridning



Rideundervisning



Læring om pasning og pleje



Sjove aktiviteter med og uden hest



Hygge ved bål



Hyggelige konkurrencer



Overraskelser



Og meget andet

VIGTIGT!
Hvis du medbringer din egen hest skal den være
vaccineret og hestepas skal afleveres ved ankomst
og opbevares forsvarligt af SJRK.

Husk at ophold og deltagelse
i lejren og evt. opstaldning af
egen hest er på eget ansvar!!

Kontaktperson:
Helle Bojesen
Tlf. 24480693

2018
6 -7- 8 april
Hos Sjørring Rideklub
Præstegårdsvej 45
7700 Thisted

Nordthy 4H og Sjørring Rideklub vil i samarbejde
inviterer dig med på en uforglemmelig ridelejr.
Er du over 7 år og har du lyst til, at tilbringe en
weekend sammen med andre børn der elsker heste og
ridning, så er dette tilbud helt sikkert noget for dig.

Vi skal sove på Sjørring skole og resten af tiden være
på rideskolen, mere info om SJRK kan du få via
hjemmesiden www.sjoerring-rideklub.dk
og facebooksiden sjørring rideklub.
Og 4h.dk og facebooksiden Nordthy 4H.

Er du under 7 år skal du medbringe en voksen, som
også betaler det fulde beløb, medmindre han/hun vil
hjælpe til alle dage.

Vi sørger for:

Mad hele weekenden

Voksen opsyn døgnet rundt

Låne heste

Og en rigtig fed oplevelse…….

Da der er begrænset antal pladser (30 stk.), vil de
blive tildelt efter først til mølle princippet.

Prisen for hele weekenden er 300 kr.

Du skal være medlem af Nordthy 4H eller Sjørring
Rideklub for at kunne deltage.
Prisen er inkl. Alt og du bestemmer selv om du vil have
din egen hest med eller låne en. Dette skal dog
oplyses ved tilmelding. Hvis du medbringer din egen
hest, skal du også selv medbringe foder.
Halm og wrap vil være på stedet.

Tilmelding skal ske til Helle på sms på tlf. 24480693
Husk barnets navn og hvor de er medlem.
Når du får en bekræftelse på din tilmelding på sms
betaler du med mobil pay på Nordthy 4H nr. 28378 og
tilmeldingen er nu bindende.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 16 marts 2018
Ved tilmelding giver du samtidig tilladelse til at vi må
tage billeder og bruge og køre med dit barn.

