
 

RIDELEJR I VIPPERØD SPORTSRIDEKLUB 2021 

 

 

HVORNÅR: 
Der er ridelejr mandag-onsdag i ugerne 27 og 29: For begyndere og lettere øvede ryttere. Alle kan være 

med. 

Alder: Fra 7 år og op. 

Der er ridelejr mandag-torsdag i uge 31: For øvede ryttere (her skal man kunne håndtere sin hest uden 

hjælp). Vi kalder den ” unge ridelejren” med afsluttende stævne med mulighed for deltagere udefra. 

 

HVOR: 
Vipperød Ridecenter. Asmindrupvej 100, 4390 Vipperød 

 I år prøver vi igen med overnatning i egne telte, deltagerne kan godt deles om teltene, og hvis man ikke 

kender de andre eller ikke har et telt selv, så giv mig besked og jeg kan formidle en plads. Man kan sætte 

telte op fra søndag eftermiddag eller mandag morgen kl 9 (forældre hjælper med telte).  

Ridelejren starter mandag kl 10 med information og praktiske oplysninger, det gælder for ugerne 27 og 29. 

De som ikke skal sove her, kan afhentes kl 2130 hv aften. Onsdag bliver der et stævne i spring og dressur fra 

kl 17-20, med en afslutning kl 20-21. Program følger til de tilmeldte. 

 Ridelejren i uge 31 er fra mandag til torsdag med overnatning i telte. Her gælder der det samme med 

opsætning søndag eftermiddag eller mandag morgen. 

Forældre: 

Disse ridelejr kan ikke gennemføres uden forældrehjælp i køkkenet til madlavning og ”gå-til–hånde-hjælp”. 

Der er en leder pr ridelejr og de hjælpere som melder sig.  Forældre kan sove med i teltene om natten. Hvis 

en forældre vil spise med til et måltid, så koster det 25 kr for morgenmad og 50 kr for aftensmad og vi skal 

vide besked ved tilmeldningen, så der kan handles nok ind.  Der er brug for hjælp til stjerneløbet tirsdag 

aften, til at stå på poster. 

 

HVOR MEGET: 
 

Ridelejr uge 27 og 29:  

1600 kr. for medlemmer af Vipperød Sportsrideklub 

1800 kr. hvis man ikke er medlem af Vipperød Sportsrideklub 

 

Ridelejr uge 31: 

1700 kr. for medlemmer af Vipperød Sportsrideklub 

1900 kr. hvis man ikke er medlem af Vipperød Sportsrideklub 

1300 kr. KUN for medlemmer med egen hest (med opstaldning på Vipperød Ridecenter) 

 

Man skal have madpakke med den første dag. 

 



 

 

HVEM UNDERVISER: 
Uge 27 og 29: Gitte Fabricius samt hjælpere 

Uge 31. Her står aktivitetsudvalget for ridelejren. 

 

HVAD LAVER MAN PÅ RIDELEJR: 
For ugerne 27 og 29: Ridelejrene i Vipperød Sportsrideklub handler om hest, rytter og samværet mellem 

hest og rytter. Vi skal være aktive på mange måder. Vi kommer selvfølgelig til at ride, men vi skal også 

hygge, strigle og ordne heste. Der er tid til både hesteteori og praksis. På ridelejr lærer du mere om heste 

og deres adfærd, du lærer nye venner at kende med samme interesse. Vi slutter onsdagen med et stævne i 

spring og dressur. Vi regner med at slutte kl. 21 med det hele. 

Vi vil følge de restriktioner, som der nu er for Covid 19 og hvad Holbæk kommune og DRF udstikker for 

arrangementer til sommer. 

 

For uge 31: På denne ridelejr har man ansvaret for sin hest, vi rider tur, træner spring og dressur 

programmer, som bliver bedømt om torsdagen med et afsluttende stævne m/dommer og deltagere udefra. 

Deltagerne på unge ridelejren skal selv være med til at arrangere stævnet med alt hvad det medføre. 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 opstalder på Ridecenteret deltage m/egen hest på ridelejr, stævne og agilityarrangement. 

 

Allergi/Anden mad: Ved tilmeldingen skal vi vide, om man har en form for sygdom, som vi skal være 

opmærksom på, og et nummer til forældre. Hvis man er vegetar eller har gluten allergi eller anden relevant 

viden som er rar at vide inden madplanen lægges. Nogen ting kan man blive bed om selv at have med, men 

nu ser vi på det, vi kender jo de fleste af jer. 

 

Medicin: Relevant viden for lederen. 

 

SPØRGSMÅL: 
Send en sms til Gitte Fabricius på 28 72 50 46 for uge 27 og 29. 

Send en sms til Tina Frederiksen på 24 77 97 98 for uge 31. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIDELEJR: TILMELDINGSBLANKET 2021 
Navn: 
 

 

Adresse: 
 

 

Telefonnummer 
forælder: 

 

E-mailadresse 
forælder: 

 

Alder 
(min. 7 år): 

 

Deltager i uge: 
 

27 29 31 

Covid-19 
 

Vi følger ridesportens pålagte regler   

 
Allergi/Mad: 

 

 
Medicin: 

 

 

FORÆLDREHJÆLP til uge 27 og 29 

Kan hjælpe med: Sæt kryds og skriv evt. kommentar 

Børnene  
 

Heste  
 

Cafékøkkenet  
 

Stjerneløbet/tirsdag 
 

 

 

Tilmeldte skal være ansvarsforsikret. 

BETALING 

Beløbet bedes indbetalt til Sparekassen Sjælland: Reg: 0520  konto: 0000 790 250. 

DET ER MEGET VIGTIGT, AT DER PÅFØRES NAVN OG MEDLEMSNUMMER (HVIS MAN ER MEDLEM) SAMT 

UGE. F.eks.  Gitte/102/uge 27. 

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

Der bliver mulighed for at prøve og købe klubtøj under ridelejren. 

 

Med venlig hilsen  

Vipperød Sportsrideklub 


