TILMELDING til RIDELEJR NR. 3.

4/7 til 10/7‐2022 i Kærgård.

Øvede, meget øvede/let øvede børn‐og unge ryttere.
På ”Blocksgårds pladsen” i Kærgård og på nabo gården. Adr: Kærgårdvej 7, 6840 Oksbøl.
Overnatning i telte/shelter. ‐ Eget telt eller campingvogne må medtages‐
Kan du ikke sove derude skal vi kontaktes før tilmeldingen. –
VIGTIGT: Spørg Sus om du er klar til at deltage.
Kontaktperson: Elva Skov, Broengvej 6, 6840 Oksbøl. Tlf. 40782555.
Opbygning af lejren:
Mandag 4/7 kl. 12.00 Lejrdeltagerne møder på rideskolen. Pakning af materialer og opbygning af lejren.
kl. 16.00 mødes forældre/pårørende til opbygning hjælp på Kærgårdvej 7, Kærgård.






Vi laver foldene og opbygger stalden på nabo gården til Blocksgård
Vi opsætter teltene i haven ved ”Blocksgårdspladsen”
Vandkar og vand slanger udlægges og tilsluttes.
Teltene/campingvogne/ shelter installeres.
Er forældre/ pårørende forhindret i at komme kl.16, kommer I hurtigst muligt.

Ridelejren starter og slutter på ORKK:
Tirsdag 5/7 kl. 9.00 til søndag 10/7 kl. 17.00.
Prisen:

3100 kr. Ryttere der er medlem af ORKK og har betalt kontingent 2022.
3600, kr. Ikke medlem af ORKK. Ryttere udefra med egen pony/hest eller på elevhest.
2600, kr. Ryttere med egen hest eller part, som er opstaldet på ORKK.

Beløbet indbetales inden 8/6-2022 til Nordea 5750‐6889 589 815 eller MobilePay 40 78 25 55 eller kontant.
Prisen er inklusiv:
Leje af pony/hest eller medbringning af egen pony/hest. (Ponyen/hesten skal kunne stå på fold.)
Leje af militærterrænet ‐ af Blocksgårds pladsen ‐ lejrpladsen og af nabogård (til opmagasinering af sadeltøj, foder, strøelse,
andre hesterelaterede ting og til opbinding af hestene ved sadling). Fuld forplejning. Aflåst mobilskab.
Der er udgifter til hestefoldene, strøm, vand og brænde. Der er minimum 2 voksne døgnet rundt og 3 deltids voksne.
Rideundervisning, rideteori og terrænridning i et unikt område med strand, skov og hede. Bålhygge hver aften.
Prisen er ikke inkl. lommepenge. Der kan købes snolder på lejren.
______________________________________________________________________________________________________

TILMELDINGSBLANKET til lejr nr. 3. Kærgård 4/7 til 10/7 ‐ 2022.
Navn :
Adresse:
Mobiler:

Post nr.:
Mail adr:

Udfyld venligst alt!

By:

Har du et telt/campingvogn du kan stille til rådighed:_________ Til hvor mange personer__________
Tilmeldingen sendes til daglig leder Elva Skov på mail: elvaskov@hotmail.com
1.Betaling på Nordea 5750‐6889 589 815
2.MobilePay 40782555
3. Kontanter i lukket kuvert, afleveres til Elva eller lægges i stævnepostkassen!
PS. Sms til Elva 40 78 25 55, hvis du aflevere i postkassen
Senest 8/6‐2021.
Efter tilmeldingen og betalingen er modtaget, vil der blive fremsendt en PAK‐LISTE.

