
 

Til vores unge HIRI-ryttere 
Kom og vær med til en fantastisk ridelejr 

Fredag den 5. august kl. 12.00 til  
søndag den 7. august kl. 12.00  

Vi håber, mange vil være med. Vi har dog af 
sikkerhedsmæssige årsager max 20 pladser, så 
send hurtigt din tilmelding – først til mølle. 

Hiri 

www.hiri.dk

Spørgsmå l  kan  re t tes  t i l  

R ikke   
(S igne  &  Ju l ies  mor  30228862)  

Anne t te   
(Caro l ines  mor  27775233)  

Kom og vær med 
• Striglekonkurrence 
• Fodring af heste 
• Mini pony games 
• Udmugning bokse 
• Hygge og film 
• Opvisning 
• Lær at flette  

Pris: 300,- som man tager med på dagen. 

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til  
rikke.raahede@mail.dk  

når tilmelding er modtaget, vil man modtage en 
oplysnings- og ønskeseddel til fordeling af heste 
under lejren 

Max 20 pladser, så skynd dig… 

Invitation 
RIDELEJR 
2016  
5.-7. august

Der vi l  hele t iden være 
3-4 voksne t i lstede.  

mailto:rikke.raahede@mail.dk
mailto:rikke.raahede@mail.dk


VI HAR LAVET ET SUPER SPÆNDENDE PROGRAM – GLÆD JER! 
HESTEHILSNER Ridelejr-udvalget i samarbejde med vores juniorer

GÅ IKKE GLIP AF 
• HYGGE 

• HESTE I 3 DAGE 

• MINIOPVISNING 

• HESTEFODRING 

• FILM & POPCORN

Hyggelig ridelejr for partsryttere,  
rideskoleelever og børn med egen hest opstaldet på HIRI 
Vi omdanner HIRI til en lejr og bor i rytterstuen 
på 1. sal i 3 dage. 
5.-7. august

Kom og vær med 
til hygge, ridning, miniopvisning, 
udmugning, og meget andet! 
PROGRAM 
Vi vil ikke afsløre hele programmet, men kan 

love at det bliver sjovt og lærerigt.  

Vi skal deles om hestene – men skriv på 

ønskesedlen, hvilke 3 heste du helst vil ride. 

Der er plads til alle aldre fra 6 år og vi tager 

hensyn til jeres forskellige erfaring med heste. 

Dog skal børn under 8 år være ifølge med 

voksen af sikkerhedsmæssige årsager. 

Søndag kan vi dog afsløre, at der vil være en 

miniopvisning, hvor vi vil invitere alle forældre 

kl. 11. Efter opvisningen er vi fælles om at få 

ryddet op i lejren, inden det er farvel for denne 

gang.

PRAKTISK INFORMATION 
Vi vil sørge for mad og drikke til alle børn og 

voksne hjælpere. Vi starter fredag med fælles 

frokost, hvor alle bedes tage en ret med til 

fælles frokostbuffet 

Morgenmad: Boller og havregryn 

Frokost: Rugbrød med pålæg 

Aftensmad: noget alle kan lide :o) 

Vi håber der er nogen, som vil hjælpe med 

lidt boller, kage og sødt…. :o) til ind imellem 

aktiviteter og måltider 

Har man ikke lyst til at sove på HIRI er det 

helt OK!

HUSKELISTE 
• Ridehjelm med navn i   

• Ridetøj (handsker/bukser)  

• Ridestøvler eller jodphursstøvler  

• Regntøj og badetøj  

• Almindeligt tøj både til koldt og 
varmt vejr 

• Madras samt dyne eller sovepose, 
lagen & pude  

• Toiletsager & håndklæde 

• Sygesikringsbevis 

. 


