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Ridelejr Den 21. – 23. August.  
 

Så nærmer tiden sig til årets ridelejr i STH.  

Den afholdes fra den 21. til den 23. august 2020 på rideskolen. 
 

Vi byder på hyggelige date med socialt samvær, ridning og andre heste relaterede aktiviteter.  

 

Af hensyn til Covid-19 skal  sove i 

telt/campingvogn, som man selv 

medbringer og stiller op.  

 

Ridelejren slutter af med stævne søndag 

den 23. august, hvor forældre, søskende, 

bedsteforældre osv. inviteres til at 

komme og se stævnet fra kl. 11.00. 

 

Pris pr. barn er kr. 650.  

Dette dækker alle udgifter til mad, 

aktiviteter, leje af hest og undervisning. 

 

Tilmelding sker via indbetaling på 

MobilePay nr. 38105.  

Skriv ”ridelejr” og barnets fulde navn i 

tekst.  

Tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 14. august.  

 

Vi vil selvfølgelig overholde alle de corona-retningslinjer der er på tidspunktet for ridelejren. Derfor kan 

være et maks. antal pladser. Hvis det bliver aktuelt, vil det være først-til-mølle princippet, der anvendes.  

Pakkeliste: 

- Telt eller campingvogn 

- Liggeunderlag, dyne/sovepose og pude 

- Toilettaske 

- Ridetøj og andet praktisk tøj 

- Pynt til hesten til stævnet 

- Evt. lommepenge til køb af slik mv. i kiosken 

- Kæphest – hvis du har en 

- Masser af godt humør 

Evt. spørgsmål kan rettes til Gitte Hilstrøm tlf. 3029 2664 (træffes bedst efter kl. 20) 
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Hjælpere til ridelejr 21-23/8. 
 

Afholdelse af ridelejr kræver frivillige hjælpere… vi har brug for hjælp til følgende vagter: 

2 forældre på hver vagt 

 

Fredag kl. 16.00-21.30   

Fredag kl. 21.30 - Lørdag Kl. 11.00   

Lørdag kl. 11.00 – 21.30  

Lørdag kl. 21.30 – Søndag kl. 11.00  

Søndag kl. 11.00 – slut ca. kl. 15 (primært cafeteria – åbne, passe og lukke) 

 

Opgaverne på vagterne er følgende: 

- Servere mad for børnene 

- Hygge om børnene og trøste, hvis der er behov for det.  

- Sikre at alle er en del af fællesskabet 

- Følge den lagte plan for aktiviteter, spisetider og sengetider 

- Overnatning på rideskolen som nattevagt. 

Skriv dig på listen: 

Navn Tlf. nr.  Dag/tidsrum, hvor du kan hjælpe 
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Mad til ridelejr 21-23/8. 
 

Afholdelse af ridelejr kræver frivillige hænder til fremstilling af md. Aktivitetsudvalget varetager indkøb og 

forberedelse af mad til ridelejr. 

Vi har brug for forældre eller bedsteforældre, der kan bage boller til lørdag og søndag.  

Skriv dig på listen: 

Navn Tlf. nr.  Dagen du kan bage til 

      

      

      

      

      

      

      

 

Vi har brug for forældre eller bedsteforældre, der kan bage kage til fredag aften og lørdag 

eftermiddag/aften  

Skriv dig på listen: 

Navn Tlf. nr.  Dagen du kan bage til 

      

      

      

      

      

      

      

 


