
Ridelejr på BSR  
Dato:  fredag 29. juni kl. 17:00 -  søndag 1. juli klokken 12:00. 

Hvem: drenge og piger fra 8 år og opefter.  

Vi håber selvfølgelig på, at det gode sommervejr fortsætter og derfor overnatter vi i telte.  

Rytterne må meget gerne selv aftale indbyrdes inden, hvem der sover med hvem, og hvem der medbringer telte (skriv på 
tilmeldingen hvis du ikke har en aftale med nogen at sove med, for så hjælper vi med at finde en løsning☺). 

De seneste overnatninger på rideskolen har været med stort deltager-antal, hvilket har været helt fantastisk. For at give 
børnene den bedst mulige oplevelse, satser vi på at gentage tidligere års succes omkring forældre-hjælp til nogle af 
lejrens forskellige aktiviteter. Ponyudvalget står for indkøb af mad, materialer o.s.v, men vi får brug for lidt ekstra hjælp 
undervejs. 

Pris for lejren: 350,- + hjælp fra dine forældre (eller en anden voksen).  

Søskende rabat 300.- pr. barn.  

Opstaldning af medbragt pony: 200,- for en weekend (inkl. Hø men IKKE foder) 

    150, for en weekend (exkl. Hø og foder) 

Pengene overføres inden 10 juni via mobile pay på 50 73 74 80 til Karina Høgh Jørgensen                                                                           
Husk at skrive barnets navn ved overførslen.  

 

HUSKELISTE: 

- Telt (ifølge hvad du har aftalt med dine rytter-venner) 

- Liggeunderlag/luftmadras, sovepose/dyne og hovedpude 

- Toiletsager 

- Staldtøj efter vejret samt nattøj 

- Badetøj og håndklæde til vandleg, hvis vejret er varmt 

- Tøj og sko som du må bruge til at male i. 

- Max. 50 kroner til køb af slik fredag/lørdag aften.  

- Og selvfølgelig DET HELT GODE SOMMER-HUMØR!!! J 

Øvrig kontakt foregår til Connie Pedersen på 61697848 

Kærlige hilsner fra Ponyudvalget!  



 

TILMELDING ☺ 
Tilmeldingssedlen afleveres i skotøjsæsken på reolen i cafeteriaet, senest fredag 10 juni: 

OBS!! - INGEN TILMELDING EFTER DENNE DATO             

 

                          

Navn: __________________________________ Alder: _________ Betaling overført dato: __________ 

Pony prioritering: 1: _________________  2: _________________  3: _________________ 

 

Mine forældre vil kunne hjælpe med (sæt så mange krydser du kan):   

Anretning af mad fredag aften (samt oprydning herefter). 

 Hjælpe i stalden under striglekonkurrence lørdag formiddag? 

 Hjælpe til under kreative aktiviteter lørdag eftermiddag (Ansigtsmaling, neglelak, slim m.m.) 

 Hjælpe i stalden lørdag eftermiddag, til eftermiddagens rideundervisning 

    Grille aftensmad lørdag aften (samt klargøring dertil og oprydning derefter). 

 Spille rundbold med børnene lørdag aften. 

 Rengøring søndag, når lejren slutter. 

 Sove på rideskolen fra fredag til lørdag. 

 Sove på rideskolen fra lørdag til søndag.  

Mine forældre vil/kan hjælpe med max. (sæt kryds ved antal):   1:  2:  3:  4:  af de ovennævnte 
opgaver.   Information om hvilke opgaver hver især skal udføre vil blive meldt ud ca. en uge i forvejen.  

 

 

Forælder navn og mobilnummer: ____________________________________ 

Jeg har desuden mulighed for at medbringe:  1 bradepande-kage:     Ca. 20 boller:  

 

Evt. specielle hensyn, medicin el. andet: 

_________________________________________________________________________ 

 

 


