
Til alle r ideskolelever  

Kom og vær med til en fantastisk ridelejr 

 

Vi arrangerer ridelejr fra lørdag den 28. juni kl. 

15 til mandag den 30. juni kl. 16. 

Vi håber en masse vil være med, så tilmeld dig. 

Hiri 
 
www.hiri.dk 

Juniorudvalget  

Josef ine  

Emi l ie  

Ju l ie  

Kam i l le  

Maja  

Anne  

Ju l ie  

S igne  

L ine  

 

Spørgsmål  kan re t t es  t i l  

Josef ine 21853342  

Annet te   

(Josef ines  mor  27775233)  

Kom og vær med 
 

 Striglekonkurrence 

 Fodring af heste 

 Mini pony games 

 Udmugning bokse 

 Heste lukkes ind og ud 

 Hygge og film 

 Ministævne 

 Stjerneløb 
 

Pris: 250,- som man tager med på dagen. 
 

Tilmelding kan ske ved at udfylde vedlagte 
tilmeldingsseddel og lægge den i plastiklommen 
på døren ind til rytterstuen inden den 14. juni. 

 

Invitation 
RIDELEJR 



 

VI HAR LAVET ET SUPER SPÆNDENDE PROGRAM –  GLÆD JER! 

HESTEHILSNER JUNIORUDVALGET 

• HYGGE 

• HESTE I 3 DAGE 

• MINISTÆVNE 

• STJERNELØB 

• FILM & POPCORN 

Hyggelig ridelejr for alle rideskoleelever 
 

Vi omdanner HIRI til en lejr og bor i lejligheden  

over rytterstuen I 3 dage. 

28. – 30. juni  
 
Kom og vær med  
til hygge, ridning, stjerneløb, 

ministævne, striglekonkurrence, 

bål 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 

tilmeldingen, hvilke 3 heste du helst vil ride. Der 

er plads til alle aldre fra 6-15 år og vi tager 

hensyn til jeres forskellige erfaring med heste. 

 

Søndag kan vi dog afsløre, at der vil være et 

ministævne, hvor vi vil invitere alle forældre, 

søskende og bedsteforældre op, så de kan se 

hvad I har lært. Program og klokkeslæt følger. 

PRAKTISK INFORMATION 

Vi vil sørge for mad og drikke til alle 

 

Morgenmad: Boller og havregryn 

Frokost: Rugbrød med pålæg 

Aftensmad: Lørdag, Tortillas. Søndag 

Spaghetti med kødsovs og gulerodsstave. 

 

Vi håber der er nogen, som vil hjælpe med 

lidt kage og sødt…. :o) 

 

Har man ikke lyst til at sove på HIRI er det 

helt OK! 

HUSKELISTE  
 

 Ridehjelm  

 Ridetøj (handsker/bukser)  

 Ridestøvler eller jodphursstøvler  

 Regntøj og badetøj  

 Almindeligt tøj både til koldt og 

varmt vejr 

 Madras  

 Dyne eller sovepose, lagen & pude  

 Toiletsager & håndklæde 

 Sygesikringsbevis 

.  


