
 

Juleridelejr 2016 

Vi nærmer os snart julen, og dermed årets sidste ridelejr. 

Ridelejren bliver i dagene d. 28. – 30. december. Vi starter onsdag d. 28/12 kl. 15 og slutter igen fredag d. 

30/12 kl. 17. Her vil der være er en lille opvisning. 

Pris for ridelejr (inkluderer lån af pony): 600 kroner 

Pris for deltagelse med egen pony der i forvejen er opstaldet: 500 kroner 

Pris for deltagelse med egen pony der skal opstaldes: 600 kroner 

Da vi kun har plads til et bestemt antal deltagere, er tilmelding efter første til mølle princippet.  

Tilmelding skal ske pr. mail til fyensridelejr@hotmail.dk senest d. 15. december. Man vil herefter få en mail 

retur med kontonummer, og når betalingen så er registreret er man tilmeldt. 

 

Ved tilmelding skal i have en ønskeliste over hvilken ponyer i ønsker at ride på.  

Lav gerne en prioriteringsliste fra 1-3, hvor 1 er den i helst vil ride på. Tilføj også navn, elevhold (dag+ 

tidspunkt), alder samt et telefonnummer til kontaktperson. 

Vi gør opmærksomme på, at dem med part ikke nødvendigvis kan få deres part, da der er 

flere parter på hestene. Aldersgrænsen er 8+ og kræver desuden at du selv kan sadle din 

pony op. Er du i tvivl spørg da din ridelærer. Der vil senere komme yderlige informationer 

på mail. Hvis i som forældre, allerede nu ved at i har mulighed for at hjælpe med 

aftensmaden i løbet af de 2 dage, må i gerne skrive det i e-mailen med dag. Har du/i 

spørgsmål omkring ridelejren er i velkommen til at kontakte os via email, eller sms til 

Pernille på tlf.: 50404881. 

Vi glæder os meget til at se Jer. 

Med venlig hilsen  

Junior udvalget  

Eksempel på tilmelding:  

Jeg vil gerne tilmelde (navn) og (alder):     

Som rider på (hold, dag + tidspunkt):     

Prioritering: (Hest/pony) prioritering:(Hest/pony) prioritering:(Hest/pony):   

Telefonnummer som forældre kan kontaktes på: (nummer):   

 


