
Med venlig hilsen Juniorudvalget TNKR 

TNKR ridelejr 2016 

 

Ridelejr for ryttere i alderen 8-17 år I Tuse Næs Køre- og Rideforening         

Uge 26 d. 30/6- d. 3/7 

Kom med din pony eller hest og få en god oplevelse på TNKR’s ridelejr med masser af sjove 

aktiviteter. Ryttere og heste ankommer torsdag d. 30/6 kl. 16:00 og ridelejren afsluttes søndag d. 

3/7 ca. kl. 18. 

Vi sover i egne medbragte telte (eller campingvogne) på rideklubbens arealer, hvor hestene skal gå 

på græsfolde ved siden af døgnet rundt.  

På de hele dage rides der to gange dagligt. Programmet vil b.la. indebære god dressur- og 

springundervisning, hyggelige ture til skov, mønstring/striglekonkurrence og afsluttende ”stævne” 

med programridning for dommer, orienteringsridt og en masse aktiviteter i mellemtiden. Den 

første dag vil der være introduktion af hele programmet under aftensmaden. 

Der vil være 2 voksne til stede hele døgnet, som bl.a. vil stå for det praktiske, men det forventes, 

at alle deltagere hjælper lidt til, når der er brug for det. 

Sadler, trenser, støvler, hjelme osv. bliver opbevaret i rytterstuen, hvor vi også spiser og ser film 

eller anden hygge.      

Medbring  
-sygesikringskort 

-skiftetøj/fritidstøj/praktisk tøj 

-hjelm                                        

-ridestøvler/sko 

-sikkerhedsvest  

-sadel (evt. både spring og dressur) 

-trense  

-ponyens/hestens pas og 

vaccinationsbevis 

-strigler og foder  

-toiletartikler og håndklæde 
(der er mulighed for at gå i bad i 

sportshallens omklædningsrum, der 

ligger ved siden af rideklubben)  

-evt. badetøj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding til Caroline på tlf. 42 41 67 21 ring eller sms. 
Ved sms skriv: Deltagers navn og alder, pony- eller hests navn og køn og begge parters niveau.    

Pris for medlemmer af TNKR: 1650 kr. inkl. mad og drikke alle dage.   

Pris for ikke-medlemmer: 1700 kr. inkl. mad og drikke alle dage.   

Penge overføres efter tilmelding til TNKR’s konto: 1551 – 0 005 706 955 

Ved overførsel skriv: Ridelejr + deltagerens navn. 

Tilmelding er først gældende efter betaling. Tilmelding lukkes ved 20 tilmeldte efter først til mølle-princip. Vi tager forbehold for 

aflysning ved færre end 8 tilmeldte. Tilmelding senest onsdag d. 15/6. 


