
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ridelejr 2017 for let-øvede og øvede 
 
Ankomst: lørdag d. 24. juni kl. 10.00 
Afrejse: onsdag d. 28. juni kl. 16.00  
 
Ridelejren kommer i år til at omfatte: 

- ridning 
- fodring og udmugning 
- masser af leg, både med og uden hest 
- og masser af andre sjove aktiviteter 

 
Vi sover i telt på rideklubben på Tisetvej. Efter opstilling af teltene lørdag, vil der være 
introduktion til lejren.  
 
Pris: deltagelse 1500 kr.  
 
Betalingen overføres til et kontonummer, som bliver udleveret, når du har fået bekræftelse 
på, at barnet er optaget på lejren. 
 
Beløbet inkluderer morgenmad, frokost og en varm ret til aftensmad. Vi har brug for hjælp 
fra forældre til at bage kage. 
 
Tilmelding sker pr mail til rideklubben,  mallingrideklub@gmail.com efter først til mølle-
princippet, dog senest 12. juni. Max antal er 24 elever. Ved tilfælde af flere tilmeldte 
oprettes der en venteliste.  
 
Husk at skrive barnets navn, kontakttelefonnr., og at I tilmelder jer ridelejren for let-
øvede/øvede.  
 
Eks.: 
Anne Hansen, mobil xxxx xxxx, tilmeldes ridelejr for let-øvede og øvede. 
 
Noter også, om I har mulighed for at medbringe telt, og hvor mange der kan være i teltet. 
Oplys om I har mulighed for at bage en kage, så koordinerer vi, og melder tilbage. 
 
Vi laver en liste over tilmeldte. I må gerne selv arrangere sovepladser, men telt og 
sovepladser bliver arrangeret på start dagen sammen med ridelærene. (Ridelejren aflyses, 
hvis der er færre end 10 tilmeldte) 
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Huskeliste: 
- Ridetøj (2*ridebuks) 
- støvler + hjelm + gummistøvler 
- regntøj 
- undertøj 
- varmt tøj til om aftenen 
- toiletsager + håndklæde 
-   sovepose + liggeunderlag  
-   Solcreme 

- Tallerken (flad og dyb) krus og bestik 
(gaffel, kniv, ske) 

- viskestykke  
- sygesikringsbevis 

- lommelygte 
- Lidt lommepenge til køb i boden  
- madpakke til frokost lørdag 
 

 
Sygesikringsbevis bedes afleveret ved ankomsten lørdag, og så får I dem igen, når I tager 
hjem.  
 

 
Ydermere vil vi ved tilmelding gerne informeres om evt. sygdomme og allergier, der skal 
tages hensyn til. Hvis nogle af jer tager en eller anden form for medicin skal vi vide det. 
Derfor vil vi også gerne have en skriftlig besked om sygdomme og evt. medicinforbrug 
inden lejren. 
 
Er der enkelte elever, som har særlige behov for støtte, så er det muligt at have en 
støtteperson med på lejren. 
 
Ridelejren er et stort hit for børnene, og de nyder at være af sted. Erfaringerne fra de 
seneste års ridelejre viser, at lejren forløber mest harmonisk og uforstyrret, hvis 
forældrene kun i nødvendigt omfang besøger lejren . Derfor holder underviserne også 
børnenes mobiltelefoner, men det er selvfølgelig muligt for børnene at ringe hjem og sige 
godnat efter aftale med underviserne. 
 
Spørgsmål i forbindelse med ridelejren kan rettes til mallingrideklub@gmail.com  
 
Vi gør opmærksom på, at går man på begynderhold, kan man ikke tilmeldes denne lejr 
medmindre andet er aftalt med ens underviser. 
 
Med for-sommerlig hilsen fra MLRK 


