
 
 
 

 

DATO: 1.-3. Juli 2022  -  Ankomst: Fredag kl. 16.00   -  Afhentning: Søndag kl. 16.00 

Tilmelding sendes skriftligt til:   Sponsor.stotten@gmail.com 

 

 
 

Program 2022 
 
 
I år skal vi traditionen tro lære en masse om heste, lære om bla. hestens fordøjelse og hvad vi gør hvis en hest får ondt i maven/ kolik. 
 
Vi skal selvfølgelig ud at ride, muge ud i stalden, fodre og så skal vi på tur, så mor/far skal giv lov til, at vi må tage jer med ud at køre i bil – 
hvor vi skal hen, skal være en overraskelse J 
 
Det kan være du skal dele pony med en anden pige – dette afhænger af hvor mange der tilmeldes 
 
I år skal I huske jeres stævnetøj, da vi slutter ridelejren af med rideopvisning kl. 16.00 søndag d. 3.  
Forældre, søskende, bedsteforældre osv er selvfølgelig meget velkomne til at komme og kigge! 
 

 
 
 
 

Ridelejr 2022 



Krav for deltagelse 
 Du skal være tilmeldt 1 times holdene 

Dette er for at sikre, at vi har elever, der har en vis færdighed i forhold til grundridningen samt at eleven er fortrolig med selv at sadle 
op. Der vil dog fortsat være voksne til stede. 

 Du skal kunne sove uden mor og far i 2 nætter – måske i telt 

Da der sker en masse i løbet af dagene, er det vigtigt at børnene får deres søvn og ikke bruger tiden på at være kede af det. 
 Du skal være fyldt 10 år for at deltage 
 Du må køre med i bil til et hemmeligt sted 

 

Tilmelding 

Pris for deltagelse: 650kr. som først skal betales ved besked om optagelse på lejren på MobilePay: 17827 

 

Tilmeld dig på følgende mail: sponsor.stotten@gmail.com 
Sidste tilmelding: den 1. juni 2022 
 
Ved tilmelding skal du oplyse følgende:  
 

 Barnets navn, adresse, mobil.nr og alder 
 Mors/fars navn og adresse + mail + mobil.nr 
 Anden kontakt (evt. bedsteforældre) navn + mobil.nr 
 Hvilket hold du rider på til dagligt og hvilken pony 
 Hvilken størrelse T-shirt du bruger 
 Har du nogle allergier eller andet vi skal være opmærksomme på 
 3 ønsker for hvilken pony/hest du gerne vil ride på 

 
OBS: Det er ikke sikkert at du får din ønskehest/pony, men vi gør vores bedste 

Vi glæder os til at se dig  

Rideklubben ODIN 
Ålemarksgyden 36, 5270 Odense N 

 
Betaling over MobilePay : 17827 

Skriv: Ridelejr 2021 + navn på barnet 

 

 

 


