
Så er det blevet tid til den årlige rytterlejr! 
Vi har i år valgt at holde rytterlejr i weekenden d. 13/9 – 15/9. Ankomst til rideskolen sker 
fredag kl. 16, hvor der vil være kaffe og kage og opsætning af telte. Rytterlejren fortsætter 
til søndag kl. 14.00.  
 
Der vil igen i år ikke være aldersgrænse, men vi kræver at barnet selv kan spise, gå på toilet 
og sove væk hjemmefra. Det vil ikke være muligt for forældre at sove på rideskolen med 
børnene.  
 
Telte vil igen blive slået op i den lille ridehal. Prøv så vidt som muligt at finde en sovepartner 
inden lejrens start!  
Prisen for deltagelse er 500 kr., der dækker; mad/drikke, ridning og underholdning i løbet af 
weekenden.  
 
Vi vil rigtig gerne benytte os af forældre der evt. vil bage kage/boller, hjælpe til frokost og 
aftensmad (Tilmelding nederst på siden).  
 
Vi håber I vil komme og være en del, af en rigtig hyggelig lejr med masser af sjov, hygge 
med hestene, ridning og godt selskab.  
 
SU. Senest d. 9. september til jeres ridelære og beløbet bedes indbetalt på følgende konto  
2760     6268414043 – HUSK at skrive navn på deltageren på overførslen, tilmeldinger uden 
betaling er ikke gældende. 
Har du spørgsmål kan du kontakte Maria på 29 92 27 06. 

 
TILMELDING:  
Navn:____________________________Telefon nummer:________________  
 
Ønske af hest:    Jeg vil gerne hjælpe med at (sæt X):  
 
1._____________________    Aftensmad fredag  
 
2._____________________ Aftensmad lørdag 
 
               Bage kage  
  

Bage boller  

Rytterlejr 2019 



HUSKELISTE:  
 
- Telt  

- Sovepose samt underlag  

- Sovebamse  

- Ordentligt fodtøj  

- Ridetøj, ridehjelm, ridestøvler (HUSK at skrive navn i!)  

- Varmt tøj til natten, samt sommertøj  

- Sikkerhedsvest (Hvis man har en)  

- Lommelygte  

- Lommepenge (vi åbner en bank, hvor de kan aflevere deres 
penge)  

- Badetøj i tilfælde af godt vejr  
 
- Rigelig med strømper 
 

Det vil være muligt at låne sig til strigler og ridehjelme på 

rideskolen! 


