
AKTIVITETSPLAN fra 14/11- 2022 og fremad 

Lidt info fra rideskolen: 

• Jojo har fået 5 meget fine og friske hvalpe. Altid dejlig med hvalpe på rideskolen.  

De kommer ud i stalden om 3 uger, så må der hygges med dem. 

Jojo er en helt fantastisk mor, hun nyder det i fulde drag. 

• Vi har fået ny hest i stalden. Velkommen til Bibi. 

• Vi starter teori undervisning op i november.Det vil foregå således at vi tager et emne pr. uge. 

Ugens emne vil blive vist på FB, Web. www.Orkk.dk. samt i stalden.  

Undervisning af emnet sker i stalden og i ridehuset. 

Emner: (Vi forbeholder os ret til ændringer, f.eks. hvis et emne kræver mere tid). 

Uge 47 Grimen:       Remmenes navne, korrekt tilpasning og pålægning. 

Uge 48 Trensen:      Remmenes navne, korrekt tilpasning og pålægning.  

Uge 49 Sadlen:        Benævnelser på alt sadlen opbygning, korrekt tilpasning og pålægning. 

Uge 50 Sadeltøjets:   Pasning, rensning, indfedtning og vigtigheden deraf. 

Uge   2 Grimeskaftet: Beskaffenhed, længde for opbinding og den rigtige knude, der altid kan løsnes. 

Uge   3 Hvad siger heste: Om kommunikation/samtale. Adfærd belyst fra hestens synspunkt. 

Uge   4 Hvad ser hesten når vi står og ordner den? Vores fødder? Nabohestene? Hvad sker i stalden? 

===========================================================================

  

 

20/11 søn Voksne hesteejer mødes kl. 11.00. Meld afbud til Elva hvis du er forhindret. 

 Har du emner du gerne vil have debatteret, så tag det op der, giv evt. Elva en hink derom. 

   

 

27/11 søn  10-12. Klipning og pyntning i stalden og ved hestene. For alle rytterne. 

 

 

 

JULETIDEN´s ændringer: 

 

23/12 fre Lillejuleaften  

Holdet 16-17 rider kl. 12-13. Holdene 17 og 18 rider kl. 13-14. 

Rideskolen åben fra 8.00 til 16.00 

 

24/12 til 2/1 Al elevridningen er aflyst i denne periode. God jul. 

 

24/12 lør Juleaften Rideskolen åben fra 8.00 til 13.00        

25/12 søn 1.juledag  Rideskolen er lukket.                 

26/12 man  2.juledag Rideskolen åben fra 8.00 til 13.00  

27/12 tir  Rideskolen åben fra 8.00 til 18.00 

28/12 ons  Rideskolen åben fra 8.00 til 18.00 

29/12 tor  Rideskolen åben fra 8.00 til 18.00 

30/12 fre  Rideskolen åben fra 8.00 til 18.00 

31/12 lør Nytårsaften Rideskolen åben fra 8.00 til 18.00      Godt nytår. 

01/01 søn 1. Nytårsdag Rideskolen er lukket. 

02/02 man Elevridning starter igen.        Rideskolen kører som før juleferien.  


