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Miniridelejr dage i uge 30 – 2021 
 

 
 
Kære Rideskoleelever – letøvede og øvede  
 
Så der lidt info om et sommerarrangement 😊. 
 
I uge 30, afholder vi to miniridelejr for vores rideskole elever, som går på til ridning på et af vores 
rideskolehold. Det er en rig mulighed for at udvikle nye venskaber, og få mange skønne ture på 
hesteryg, men du skal være hurtig for at sikre dig en plads. 

 
Deltagerkrav: For at sikre den bedste undervisning og at alle får en god oplevelse, skal man som 

minimum kunne ride alle 3 gangarter uden trækker (skridt, trav & galop) samt være frisk på et lille 

spring. Er du i tvivl, kan du altid spørge din ridelære, om du er ”klar” til at deltage 😊. 
 
Lejr 1; 26.-28. juli 2021. Undervisere: Bettina Hartvig & Mette Alempiew 
Lejr 2; 29.-31. juli 2021. Undervisere: Vibeke Sørensen & Mette Alempiew 
 

Tidspunkt: Alle dage starter vi kl. 09:00, og slutter kl. 17:30 (altså uden overnatning) 
 
Afslutning: Ridelejeren afsluttes med en lille opvisning for forældre på lejrens sidste dag (mere 

info gives af underviserne). 
 
Antal pladser: Der kan max. deltage 14 pr. lejr. Først til mølle-princippet – dog senest 30. maj 

2021.  

 
Fordeling af heste: Du kan ved tilmelding vælge at indgive ønske på hvilke 3 heste som du 

ønsker at ride på. Hestene vil dog blive fordelt af underviserne med fokus på højde og drøjde, så vi 
sikrer os de rette match ud fra tilmeldingerne. Vi kan altså derved ikke garantere at man får en 
bestemt hest ved tilmelding. (ej heller parter)  
 
Tilmelding: Bemærk tilmelding åbner 1. april således alle har samme vilkår for tilmelding. 

Lejr 1; klik her (først tilgængeligt 1. april) 
Lejr 2; klik her (først tilgængeligt 1. april)   

 
Forplejning: Vi vil sørge for en formiddagsbolle, frokost samt en eftermiddags snack.  

Venligst noter i kommentarfeltet ved tilmelding hvis du har allergener, så vil vi i det omfang der er 
muligt forsøge at tage hensyn til disse.  

  

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
https://vestegnensrideklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=110
https://vestegnensrideklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=112
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Program: 
• Vi rider 2 gange dagligt (formiddag + eftermiddag) 

• Vi rider dressur og springer lidt 

• Striglekonkurrence 

• Mini-dressurstævne 

• Mini-springstævne 

• Mulighed for at udvikle nye venskaber, og mange timer med hest under neglene. 

 
Muleposen: Der vil være mulighed for at købe drikkelse samt guf i muleposen i løbet af dagen.  

 
Deltagerpris:  Kr. 2.100,00.- som betales ved tilmelding.  

 
Corona: Tillader Covid-19 situationen os ikke at gennemføre arrangementet, vil i selvfølgelig få 

pengene tilbage. Men vi tror på at de lysere tider er på vej 😊 
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