
FASTELAVN 2020 
LØRDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 10.00-14.00 

INVITATION 
 

Kære medlemmer, forældre og søskende 

I inviteres hermed med til Vipperød Sportsrideklubs 

fastelavnsarrangement:  

 

Lørdag den 22. februar kl. 10.00-14.00. 

 

Ringridning 

Vi starter med ringridning kl. 10.00. Her bliver børnene inddelt i hold, 

som skiftes til at ride. Det er for medlemmer af rideklubben, og der er 

præmie til vinderen. Alle kan være med uanset niveau. 

 

Tøndeslagning 

Efter ringridningen gør vi klar til at slå katten af tønden (dog uden 

heste 😉). Her er alle børn velkomne til at være med. Medlemmer er 

gratis. Søskende koster 25. kr. Der er slikpose og fastelavnsbolle til 

medlemmer samt betalende børn. I er meget velkomne til at tage 

klæde-ud-tøjet med og skifte, når I har redet. Der er præmie til bedst 

udklædte. 

 

Cafeen er åben, og der kan købes toast, kaffe/te og kage. 

 
Vi har brug for hjælp 

For at arrangementet skal glide så godt som muligt, har vi brug for 

hjælp fra 8 forældre. På side 2 kan du se, hvad opgaverne er.  

>>> 

 

 
--------------------------------------- 
Fastelavnshilsner fra bestyrelsen i 
Vipperød Sportsrideklub 

 
  

TILMELDING 

Skriv dig på sedlen, som ligger i 

rytterstuen eller 

send en mail til:  

Ane K. Kjærsgaard på 

anekk1208@gmail.com 

-------------- 

Skriv hvem der deltager. Tilmeld 

også søskende til tøndeslagning 

her. Betaling for søskende sker 

på dagen. 

Skriv også, hvis du kan hjælpe 

på dagen. 

Medlemmer: gratis 

Tøndeslagning søskende: 25 kr. 

 

 

 

 

 

 



FORÆLDREOPGAVER 
 

Ringhæver (2 voksne a 1,5 time) 

Under ringridningen er der brug for to forældre, der vil holde og styre højden på ringen.  

Tjansen varer ca. 1,5 time. Det er en god ide at huske de lange underbukser 😉  

God opgave for dig, der ikke er så glad for at komme tæt på hestene. 

 

Pointtæller (2 voksne a 1,5 time) 

Vi har brug for to forældre, der vil holde styr på pointene. Det er et enkelt pointsystem.  

Tjansen varer ca. 1,5 time. Det er en god ide at huske de lange underbukser 😉.  

God opgave for dig, der ikke er så glad for at komme tæt på hestene. 

 

Cafe (4 voksne a 2 timer) 

Tjansen varer ca. 2 timer og indebærer salg af toast, kaffe/te og kage.  

Der skal undervejs brygges kaffe, varmes toast og vaskes lidt op.  

Lange underbukser og hestekendskab er ikke nødvendig 😉 

 

OBS! Al arbejde for klubben er frivilligt, men det bliver selvfølgelig sjovere og nemmere for os alle, hvis så 

mange som muligt hjælper til. Spørg gerne, hvis du er i tvivl om, hvad opgaven går ud på.  

 

OPGAVER FOR BØRN 
 

Ring- og pæreopsamlere 

Børnene har en fælles opgave i at hjælpe med at samle ringen op samt at sørge for,  

at ridehuset holdes frit for hestepærer. Her behøver man ikke melde sig til. 
 


