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Et godt sted at være – et godt sted at lære 

Sportsrideklubben Thisted 

Aktivitets-/medlemsdag i STH 
lørdag den 12. juni kl. 10 til ca. 15. 
 

I STH har vi verdens bedste medlemmer……..  

I og jeres familier har været SÅ trofaste og loyale igennem hele 

den her Corona-pandemi….  af hjertet TAK.  

I fortjener at blive fejret og hygget om.  

Derfor vil vi gerne give jer en lille ekstra god oplevelse  

- nu hvor vi igen kan mødes… 

Vi skal bl.a.  

- Groome (strigle, vaske, flette, pudse) 
- Lege med kæpheste - husk at tage din med, hvis du har en 

- Have orienteringsløb 

- Se rideopvisning 

- Hoppe på hoppeborg 

- Og HYGGE OS SAMMEN  

Der vil være voksne til stede hele 

dagen, så du kan trygt deltage - også uden mor og far.  

Du må også gerne have ledsager med.  Af hensyn til Corona - er vi 

nødt til at begrænse det til én ledsager pr. deltager.  

Klubben vil være vært ved boller, kage og saftevand, så du også 

kan få lidt i maven…. 

Der vil også være mulighed for at købe pommes frites.  

….. og så har vi en lille GAVE til ALLE deltagere… 

Af hensyn til mad, drikke og fordeling på dagen - så vi fortsat kan overholde de gældende 

restriktioner - skal du tilmelde dig til aktivitets-/medlemsdagen på de ophængte lister i 

ridehallerne.   

Vi håber SÅ meget at se rigtig mange af jer denne dag……  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i STH 

De gældende regler med hensyn til Corona pas for personer over 18 år, er selvfølgelig også 

gældende på rideskolen og vi er forpligtet til at foretage stikprøver.  

Vi følger selvfølgelig også reglerne og anbefalinger for brug af mundbind, afspritning mv.  


