
 

Ridelejer 2018 
Ridelejrene denne sommer kommer til at være en smule 

anderledes end de sidste år pga den planlagte ombygning, som 

Ridecenteret skal igennem i sommerens løb. Samtidig er vi nu en rideklub, som selv står for leje  

af hestene, booking af ride faciliteterne og for den økonomi som driver en forening som vores. 

Rideklubben er nu drevet af forældre, idet bestyrelsen er forældre af medlemmerne, og derfor er 

det også jer forældre, som bliver nødt til at hjælpe til ved arrangementerne og ridelejre, for at 

holde udgifterne nede fra Ridecenterets lønnede personale. Mange spændende tiltag vil der jo 

komme ud af det, derfor jer forældre, som er interesseret i at være med til at præge jeres børns 

rideklub, skal bestemt ikke holde jer tilbage, men melde jer til, hvad der nu kan interesserer jer. 

Ridelejren i år kommer til at handle om hestenes velfærd, om hvordan man passer sin hest, træner 

sin hest, hesteforståelse og i det hele taget håndteringen af heste. 

Stævnet bliver ikke til noget i år, da hestene ikke har deres bokse og stald pga byggeriet. Hestene 

bor ude på foldene, og vi laver en strigleplads til ponyridningen på springbanen og hestenes udstyr 

kommer til at have plads i en hestetrailer. 

Vi laver ture til skoven, og deltagerne træner til forskellige shows til en opvisning på sidste dags 

eftermiddag, hvor forældre, bedsteforældre mm er meget velkommen. 

Det bliver 3 dejlige og aktive dage med mange oplevelser for deltagerne og hjælperne, med dejlig 

hjemmelavet mad, som vi plejer samt aftenhygge i rytterstuen, for den har vi 

Almindelig ridelejr: I uge 28 eller uge 30 (man-tirs-og onsdag): 

Pris kr. 1.350,00 for medlemmer – Pris kr. 1.550,00 for ikke medlemmer. 

Unge ridelejren i uge 31 (ons-tors-og fredag):  

Pris kr. 1.550,00 for medlemmer - Pris kr. 1.650,00 for ikke medlemmer. 

Unge ridelejren i uge 31 bliver kun gennemført, ved mindst 8 tilmeldinger. 

(Uge 31 er kun for dem, der selv kan klare en hest både m/ridning og pasning) 

INDBETALES TIL NORDEA REG: 1726  KT: 4394 725 159  (MÆRKES MED UGENR/NAVN) 

Der kommer mere info om ridelejrene, når vi har modtaget tilmeldingerne, samt der arbejdes på, 

at hvis nogle af de unge (fra uge 31) hjælper til i de andre uger (28 og/eller 30), vil der være et 

nedslag i prise i uge 31, som tak for hjælpen, herom mere senere.  Vedr. partsdage ved vi ikke lige 

endnu, hvordan vi gør, men her vender vi også tilbage senere med nyt. 

På spændende gensyn 

Gitte i samarbejde med Vipperød Sportsrideklub. 

 


