
 

Arrangement i Junior-Rytter-caféen i samarbejde med Ponymor.dk 

 

Model for en dag og striglekonkurrence! 
 

Hvornår: Søndag d. 22. april 2018 kl. 13:00 – ca. 16:00. 
 
Hvem: Elevryttere og private juniorryttere. 
 
Pris: GRATIS 
 
Kunne du tænke dig at få taget nogle gode billeder med din yndlingselevhest eller egen pony?  

Kunne du også godt tænke dig, at være med i en striglekonkurrence? 

Så læs videre her: 

Hvis du færdes på HJRK og fx går til ridning eller har part på en pony/hest, eller har egen pony – så er det her dagen for 

dig.  

Du får nu muligheden for gratis at få taget professionelle billeder med den af elevhestene, som du bedst kan lide (eller 

med din egen pony). Samtidig kan du være med i en striglekonkurrence, hvor du kan vinde lækre præmier for 300 kr. - 

bl.a. gavekort til Miljøfoder. 

Sådan foregår det: 

Mød op kl. 13 i rytterstuen og få at vide, hvad der lægges vægt på i striglekonkurrencen. Du vil få hjælp af Karin og 

hjælpere til at håndtere pony/hest og strigler. 

Samtidig med at striglekonkurrencen er i gang, vil der blive taget billeder. Herefter kåres en vinder (og måske er der 

også en trøstepræmie ☺). 

Bagefter, når striglekonkurrencen er færdig, finder vi et egnet sted, og alle deltagere i striglekonkurrencen kan få taget 

billeder med deres yndlingshest.  

Vi slutter dagen af med saft og kage i rytterstuen. Vi forventer at slutte ca. kl. 16, men det afhænger af deltagerantallet! 

Du (eller dine forældre) vil få billedet tilsendt pr. mail i løbet af max. 2 uger. 

Ponymor.dk/Louise tilbyder denne unikke mulighed for rytterne, da jeg har brug for billeder af dagligdagssituationer 

med børn, unge, heste og ponyer i og omkring stalden. Billederne vil blive brugt i relevant, kommercielt sammenhæng 

på mine blogs ponymor.dk og hestezonen.dk. Derfor er det vigtigt, at dine forældre er indforstået med, at billederne der 

tages på dagen kan blive brugt offentligt.  

(Og det er vigtig for mig at sige, at jeg aldrig vil skrive noget grimt om dig, der er med på billederne!) 

TILMELDING: Tilmeldingsliste er ophængt i cafeteriet - Skriv dit navn på, og hvilken hest du gerne vil 

strigle/fotograferes med – SENEST d. 19. APRIL 2018. 


