
 

RIDELEJR I VIPPERØD SPORTSRIDEKLUB 2020 

 
HVORNÅR? 

Der er ridelejr mandag-torsdag i ugerne 28 og 30: For begyndere og lettere øvede ryttere.  
Alder: Fra 7 år og op. 

Der er ridelejr mandag-torsdag i uge 32: For øvede ryttere (her skal man kunne håndtere sin hest uden 
hjælp).  

 

HVOR? 

Vipperød Ridecenter. I år pga Covid-19 er der ikke overnatning i telte, men man møder dagligt 
for ugerne 28 og 30 kl. 10.00-21:30 (dog torsdag til kl. 20:00) og for uge 32 kl. 9:30-21:30. 

 

HVOR MEGET? 

Ridelejr uge 28 og 30:  
1550 kr. for medlemmer af Vipperød Sportsrideklub 
1800 kr. hvis man ikke er medlem af Vipperød Sportsrideklub 
 
Ridelejr uge 32: 
1750 kr. for medlemmer af Vipperød Sportsrideklub 
1950 kr. hvis man ikke er medlem af Vipperød Sportsrideklub 
1600 kr. KUN for pensionærer på Ridecenteret med egen hest. 

På alle hold skal man have spist morgenmad hjemme og have madpakke med hver dag. 
Man får eftermiddagsmad, god middag samt hyggestund m/kage, inden man skal hjem hver dag. 

 

HVEM UNDERVISER? 

Uge 28 og 30: Gitte Fabricius samt hjælpere 
Uge 32: Tine Lyders Larsen og Mogens Mucha og andre. 

 

HVAD LAVER MAN PÅ RIDELEJR? 

For ugerne 28 og 30: Ridelejrene i Vipperød Sportsrideklub handler om hest, rytter og samværet mellem 
parterne. Vi skal være aktive på mange måder. Vi kommer selvfølgelig til at ride, men vi skal også hygge, 
strigle og ordne hestene. Der er tid til både hesteteori og praksis. På ridelejr lærer du mere om heste og 
deres adfærd, og du lærer nye mennesker at kende. Vi slutter torsdagen med en spændende 
springopvisning og regner med at slutte kl. 20:00. 
Pga Covid-19 kun 1 person som tilskuer om torsdagen. 
 
For uge 32: På denne ridelejr har man ansvaret for sin hest. Vi rider tur, træner spring og 
dressurprogrammer, som bliver bedømt om torsdagen med en opvisning med dommer. Vi skal tale om 
hesteadfærd og relationer til sin hest. Vi skal prøve at samarbejde med vores hest på andre måder, end vi 
plejer. Her kan pensionærer på ridecenteret deltage med egen hest. 

 
SPØRGSMÅL? 

Send en sms til Gitte Fabricius på 28 72 50 46  



 

 

 

RIDELEJR: TILMELDINGSBLANKET 2020 
Navn: 
 

 

Adresse: 
 

 

Telefonnummer 
forælder: 

 

E-mailadresse 
forælder: 

 

Alder 
(min. 7 år): 

 

Deltager i uge: 
 

28 30 32 

Covid-19 
 

Vi følger ridesportens pålagte regler  

 

FORÆLDREHJÆLP 

Kan hjælpe med: Sæt kryds og skriv evt. kommentar 
Børnene  

 
Hestene  

 
Cafékøkkenet  

 
 

 

BETALING 

Beløbet bedes indbetalt til Sparekassen Sjælland: Reg: 0520  konto: 790 250. 

DET ER MEGET VIGTIGT, AT DER PÅFØRES NAVN OG MEDLEMSNUMMER (HVIS MAN ER MEDLEM) SAMT 
UGE. F.eks.  Gitte/102/uge 28. 

Man er først endeligt tilmeldt ridelejr, når pengene er indbetalt. 


