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Årsplan for 2021 

Nedenstående arrangementer uddybes i ”Aktivitetsplanen”, som løbende opdateres på www.orkk.dk og 

ORKK’s Facebook-gruppe:  ORKK’erne.  

Vi forbeholder os ret til at ændre og-/eller aflyse arrangementer, hvis disse ikke overholder Regeringens 

Covid-19 restriktioner. Hold dig derfor opdateret på ORKK’s hjemmeside og Facebook-gruppe. 

_______________________________________________________________________________________ 

Rideskolen har åbent alle helligdage fra kl. 8-13, dog ikke 1/1 og 25/12, hvor rideskolen er lukket. 

 

Februar Generalforsamling. Udsat pga. af Covid-19. 

 

Uge 7 Der vil være arrangementer for børnene. I år aflyst pga. Covid-19. 

 

April  Arbejdsdag og klargøring til Pokalstævne. Afventer nye Covid-19 restriktioner. 

 

Maj  Pokalstævne afholdes over en hel weekend (fredag, lørdag og søndag). 

 

15/5  Alle bokse skal være muget helt ud. 

 

Juni  Sommerstævne med holdridning. Alle ORKK ryttere kan deltage i et eller andet. 

 

Sommerfest: med opvisning, uddeling af årsnåle (5-10-15-20 år), kåring af årets 

hestepasser, fest, gril og bål. 

 

26/6 – 12.07  Ridelejr for begyndere og letøvede med overnatning fra 7 år.  

  Ridelejr/dagkursus fra kl. 9-17 for begyndere og letøvede. 

Ridelejr for voksne fra 18 år. Mulighed for overnatning. 

Ridelejr for øvede med overnatning. 

 

Juni + Juli  Staldrengøring og maling. 

 

Juli  Maling af spring. Alle springryttere vil få uddelt en opgave.  

 

Sep. + okt.  Jagt-, terrænspring, træningsjagt og Hubertusjagt. 

 

Uge 42  Efterårsferie. Junior arrangementer. Nærmere information senere. 

 

November  Stævne bla. med holdridning for ryttere på Orkk. 
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I den udstrækning der er tid, vil der desuden blive afholdt kurser og aktivitet i:  

• Spring og dressur. 

• Programridning (rytteren filmes og der gives feedback). 

• Sammenkomster for ryttere.   

• Trec, Pony games, Voltige og Pas de deux. 

• Træning i at læsse heste på trailer. 

Obligatorisk for part-elev-rytterforældre, der ønsker at deres barn deltager i stævner udenbys. 

• Rytterne kan tage deres hunde med og deltage i forskellige discipliner som f.eks. spring, trec og 

agility. Er du under 12 år skal der være en voksen med. 

• Bedsteforældre dag. 


