
HIRK Ridelejr  2014 uge 27  

(man d. 30/6 til tor d. 3/7)

Kære medlemmer og forældre

Hvis I har lyst til at deltage i årets HIRK Ridelejr, er det nu I har muligheden for at tilmelde Jer.
Der er ridelejr i uge 27. Børn fra 8 år kan deltage og der vil være et begrænset antal pladser.

Formålet med vores ridelejr er selvfølgelig ridningen og hestearbejdet, men ikke mindst det 
sociale samvær i klubben, vil blive vægtet højt. Vi forventer at alle tilmeldte ryttere kommer til at 
ride 2 x dagligt og at man kommer til at prøve kræfter indenfor Dressuren, Springridningen, Tur-
ridningen og Pony games.  Derudover vil vi også i år sætte teori på programmet indenfor emner 
som hesten almene pleje og pasning, fordring, kontakt og håndtering med hesten m.m.
Vi stiler efter at der inddeles i grupper ud fra ridefærdigheder samt alder. 

Endeligt program følger, men det ligger fast, at skal lejeren gennemføres, vil det kun blive muligt 
med forældrehjælp. Ridelærere og medhjælpere vil være 100% dedikeret opgaver relateret til 
heste. Det betyder i praksis, at alt andet arbejde skal løftes af forældregruppen.
Det vil derfor i første omgang blive de medlemmer, som kan tilbyde forældrehjælp der kommer i 
første række for deltagelse i lejren, -såfremt der skulle være mange, der ønsker at deltage.  Dette 
fordi forældrehjælp vil være den bærende faktor. Der skal bruges hjælp til aktiviteter som eks. 
madlavning, oprydning, rengøring samt natte- og dagvagter. (ikke med selve rideundervisnin-
gen.)

Prisen for lejren vil være 1700 kr. pr. deltager med forældrehjælp og man skal som forældre 
regne med at skulle lægge 4-6 timer i opgaven. Såfremt man ikke kan deltage med forældrehjælp 
vil prisen være 2200 kr.
Tilmelding skal ske via mailen: ridelejr@hirk.dk

På mailen skal angives rytters navn og alder samt hvorvidt I som forældre ønsker at 
deltage og hvilke dage og tidsrum I vil kunne være behjælpelige.
Tilbyd gerne flere mulige dage (ikke at I skal komme alle dagene), men så har vi bedre 
mulighed for at imødekomme alles ønsker og behov når en vagtplan skal sammensæt-
tes. 

Senere i april, vil I modtage en endelig bekræftelse samt indbetalingsdata og tilmeldingsblanket 
og skema hvor hesteønsker kan noteres. Som udgangspunkt kan man som partsrytter ikke påreg-
ne at få sin partshest på ridelejren, men vi vil gøre vores bedst for at alle kan få et af deres 3 he-
steønsker opfyldt.

Mvh HIRK 
Lisbeth Kjærholt
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