HIRK Sommercamp i uge 27, 2019
Kære alle HIRK-medlemmer
Nu er det tid til at tilmelde sig Sommerridecamp 2019.
I år vil der være 2 forskellige camps:

Øvet Camp - tirsdag den 2. juli og onsdag den 3. juli.
Begynder Camp - torsdag den 4. juli.
Alle dage afholdes campen fra kl. 9.00 til kl. 17.00

Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter først-til- mølle princippet.
Øvet Camp er for børn som er medlemmer af HIRK, som er fyldt 10 år den dag campen starter, og som kan
ride selvstændigt i alle 3 gangarter - dvs. uden hjælp på banan. Desuden skal barnet kunne klare sig selv i
stalden (naturligvis med opsyn af en voksen). Hvis du er i tvivl om du hører til i denne camp, så tjek med din
underviser.
Pris: 750kr. (Deltagelse med egen hest: 650 kr.)
Begynder Camp er for børn som er medlemmer af HIRK og som er under 10 år den dag campen starter eller
børn som er fyldt 10 år og som ikke opfylder kravene til Øvet Camp. Der vil være hjælpere både på banen
og i stalden.
Pris: 350 kr (Deltagelse med egen hest: 300 kr.)
Undervisningen på campen vil blive varetaget af nogle af vores dygtige undervisere og der vil
naturligvisvære voksen-opsyn med børnene hele tiden. Ridecampen er uden forældre, dog er der behov for
hjælp til praktiske ting – se mere om dette nedenfor.
Undervisningen vil blive tilrettelagt efter dit individuelle rideniveau. Vi forventer at 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 frokost og eftermiddagskage/frugt begge dage.
For at campen kan blive en realitet, er det nødvendigt, at vi er mange, der hjælper til. Forældrehjælp
erderfor en betingelse for deltagelse. Man kan melde sig til at hjælpe med en af følgende ting:

o Rengøring søndag aften inden camp: 3 personer.
o En halv dags ”arbejde” på campen som ikke kræver heste-kundskab. Det kan f.eks. indebære
køkkentjans og hjælp til aktiviteter uden heste: 3 personer til hver dag i Øvet Camp og 3
personer til Begynder camp = 9 personer i alt.

o Kage/boller/frugt: 10 personer
o Rengøring torsdag efter camp: 3 personer.

Efter I har tilmeldt jer campen, vil få besked, når I skal meddele, hvad I kan hjælpe med.
Du skal tilmelde dig via klubmodul, ved at logge ind på din profil og vælge menuen Shop – og
Sommercamp - Øvet eller Sommercamp - Begynder. Betaling bliver opkrævet 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: birgitte@hirk.dk. Vi anbefaler at du gør dette, da
der med høj sandsynlighed vil blive åbnet op for et par pladser mere. Hestesituationen lige pt gør at vi har
været lidt konservative med antal af pladser, men hvis det viser sig at det er en mulighed, vil vi straks åbne
op for flere ryttere. Du vil så blive kontaktet, hvis der bliver en ledig plads. Du kan også skrive til Birgitte,
hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Sommercamp Udvalget
Julie og Birgitte

