
Kære medlemmer af Oksbøl Ride- og Køreklub 2019.  

Gælder medlemmer i alle aldre. 

 

Medlemmerne inviteres hermed til 20 års Jubilæums festlighed (vederlagsfrit). 

Lørdag d. 25. maj fra kl. 15.00  

• Kaffebord, opvisning, 2 retter mad, kaffe, fri bar under hele arrangementet, og musik med A-Band.  

 

• Pårørende og andre interesserede kan deltage i arrangementet til en pris på: 

• Voksne 120 kr., Børn 6-13 år til 60 kr. alt inklusivt. Børn 0-5 år gratis. 

•  

• Tilmelding nødvendig for alle deltagere på 

• E-mail: staevneorkk@hotmail.com eller på opslag i stalden. - MEN HUSK 

• 1. Skriv Jeres navne? 

• 2. Skriv alderen på børnene ? 

• 3. Skriv hvordan du/I betaler A -B eller C, (hvis du er medlem er det gratis)? 

 

o A.   Mobile pay til 40782555-  

o B.   Nordea 5750-3498413624- 

o C.   Kontant/kuvert i stævnepostkassen 

 

• 4. Hvor meget du/I indbetaler? 

 

• I må gerne medbring campingvogne, telte og lign. til overnatning.  

•  

• Hvis der er børn der bliver trætte og skal puttes i bilen, barnevognen eller lignende, kan der parkeres 

ved/I ridehuset. 

 

 

Plan for dagen: 

 

15.00 Kaffebord, the, vand, øl og kage. Fri bar. 

 Opvisning og mange forskellige, sjove indslag, samt ridetur til alle interesserede. 

 

16.30 Legeland for børn i hallen, mens der bliver sat borde/stole op og gjort klar til spisning, 

 

17.30  Spisning og fri bar. 

Gril mad, forskellig kartofler, salater og brød. 

Isbar med fantastisk hjemmelavet is fra Cafe Tropic.  

Kaffe. 

 Derefter forskellige indslag. Blandt andet ”Årets hestepasser” og surprice indslag. 

 

19.00-19.30  Mens de voksne spiser færdig, - vil der være sang og dans specielt for yngre børnene, 

godt hjulpet på vej af juniorrytterne og andre sang/danse glade sjæle. 

 

19.30 Derefter LIVE musik derudaf, med Limbo konkurrence m.m. og i pauserne musik fra  

Play-liste specielt til de unge. 

 

22.30 Natmad. 

 

 

26/5 søn 10 - 11 Kaffe og brød mm. til de der vil hjælpe med oprydningen. 
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