
 

Kære medlemmer 

 

Så er tiden kommet til at tilmelde sig Den Store Ridelejr 2019.  

Ridelejren kommer til at være fra søndag den 30. juni til fredag den 5. juli. Yderligere tidspunkter 
om velkomst og afslutning kommer når vi nærmer os. Programmet holder vi tæt med, men vi kan 
løfte sløret en smule. Der vil være orienteringsløb, striglekonkurrence, dressur, spring, skovture og 
andre sjove aktiviteter i løbet af ugen. 

 

Ridelejren holdes på Midtjydsk Rideklub, Klintholm i Hammel. 

For at deltage skal du være mindst 10 år og du må endnu ikke være fyldt 18 år. 

Prisen på ridelejren vil være kr. 2.000 for deltagelse på elevheste og ved deltagelse med egen hest 
udefra. Prisen for deltagelse med egen hest, der allerede er opstaldet på MJR, er 1800 kr.  

Der er mulighed for at deltage på elevhest eller på egen hest. Ønsker du at deltage på elevhest, skal 
vi have 3 prioriteter med heste du kunne tænke dig at deltage på. Ønsker du at deltage med egen 
hest, har vi brug for at vide om denne skal have en boks om natten og hvordan den er i forhold til 
fold. Derudover skal vi bede om oplysninger om hø/wrap, foder medbringes selv. Hestens navn 
ønskes oplyst.  

Yderlige info og huskeliste vil komme når vi kommer lidt tættere på. 

 



 

Vi åbner for tilmelding tirsdag 2. april 2019 kl. 19.00. Tilmelding skal ske på mail: 
ridelejr.midtjydskrideklub@gmail.com. Det er først-til-mølle og ved for mange tilmeldte vil der 
blive oprettet en venteliste. For partrytterne skal der også meldes til den. 2. april for at man er sikret 
hesten, man har part på.  

Lidt tid efter tilmeldelsesdagen meddeler vi på mail, hvem der er med på ridelejren og hvem der 
evt. er på venteliste. Depositum på 1000 kr. skal betales senest 15. april.  

 

Har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte Cathrine Haag på tlf.: +45 24479773 eller på mail: 
ridelejr.midtjydskrideklub@gmail.com. 

Vi glæder os til en super hyggelig uge! 

 

Mange hilsner fra  

- Ridelejr-udvalget 
 

Vi håber at se en masse deltagere til en fantastisk uge! 

 

 

 

 

 


