HIRK Sommercamp i uge 26, 2017
Kære alle HIRK-medlemmer
Nu er det tid til at tilmelde sig sommerridecamp 2017.
Du kan tilmelde dig ENTEN den tirsdag den 27. juni til onsdag 28. juni ELLER torsdag den 29. juni til fredag
den 30. juni.
Begge camps afholdes i tidsrummet kl. 8.00-17.00.
Der er begrænsede antal pladser. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.
Campen henvender sig til alle vores HIRK-ryttere fra 9 år og opefter. Det er en forudsætning for at deltage,
at du skal kunne ride selvstændigt - dvs. uden hjælp på banen.
Der vil være en blanding af vores stald- og underviserpersonale – hvoraf nogle vil være nye – med på
campen. Der vil også være hjælp i stalden. Ridecampen er uden forældre, dog er der behov for hjælp til
praktiske ting – jf. nedenfor.
Undervisningen vil blive tilrettelagt efter dit individuelle rideniveau. Alle får mulighed for at ride dressur,
spring/bomtræning og ponygames.
Udover at ride skal vi også lave forskellige andre aktiviteter og have noget teori. Der vil selvfølgelig også
være tid til hyggeligt samvær.
Der vil være morgenmad og frokost begge dage.
For at campen kan blive en realitet, er det nødvendigt, at vi er mange, der hjælper til. Vi skal derfor bede
om, at forældre melder sig til at hjælpe med en af følgende ting:




Aktiviteter uden heste på campen
Køkkentjans
Medbringe kager eller boller

I vil få besked, når I skal meddele, hvad I kan hjælpe med.
Det koster 750,- at deltage.
Du skal tilmelde dig via klubmodul, ved at logge ind på din profil og vælge menuen Shop – og
Sommercamp. Betaling bliver opkræves via klubmodul.
OBS: Kan du ikke finde tilbuddet i shoppen, er det fordi det allerede er udsolgt.
Ønsker du at komme på venteliste kan du sende en mail: Anne@hirk.dk. Du vil så blive kontaktet, hvis der
bliver en ledig plads. Du kan også skrive til Anne, hvis du har spørgsmål mm.
Vi glæder os til at se jer.
Kærlig hilsen
Sommercamp-udvalget

