Huskeliste:
•

Ridehjelm

•

Ridetøj(handsker/bukser)

•

Ridestøvler/jodphursstøvler

•

Regntøj/badetøj

•

Almindeligt tøj –både til koldt og

Ridelejr/Kursus
2022
for børn og unge
(Uge 26 & 27 9 - 17 år)
(Uge 28 & 29 7 - 17 år)

varmt - sol og regnvejr.
•

Toiletsager & håndklæder

•

Lommepenge

•

Sygesikringsbevis

•

Dyne eller sovepose & hovedpude.
(HUSK LAGEN)
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Ugen igennem……

Velkommen hos Team Cabe

Prisliste

Velkommen hos Team Cabe. Vi er beliggende ca. 6 km fra
Ringsted, i dejligt naturområde ned til Haraldsted sø. Vi har
en alsidig undervisning i form af, dressur, spring, kvadrille,
ponylege samt turridning m.v. Vi har naturligvis børnevenlige
heste/ponyer i alle størrelser. Du får egen hest/pony stillet
til rådighed under dit ophold hos os. Dog mulighed for, at i
uge 28/29/42 skal der deles pony/hest. Der er ikke 3. pers.
Hold i uge 28/29/42 Er du den heldige ejer af egen pony
eller hest, er du naturligvis velkommen til at medbringe den
uden ekstra tillæg.

Uge 26

Instruktører & Ridning

Uge 28 3 nætter

Alt ridning foregår under opsyn af voksne og ansvarsbevidste instruktører. Nogle dage rider vi på hold, andre
dage rides intensiv undervisning med 3 deltagere på hvert
hold. Holdene opdeles efter den enkeltes ridefærdigheder,
hvorved du sikres undervisning på dit niveau. Der undervises
i såvel dressur som spring. Vi arrangerer ponylege, grillfest,
karaokeaften og meget andet. Vi slutter ugen af med vores
eget ministævne med både dressur, spring og ponylege klasser. Der er ridning 2 gange dagligt med undervisning på alle
niveauer. Der er også god mulighed for at øvede konkurrence
ryttere kan udvikle sig. Mulighed for tilkøb af eneundervisning i dressur på egen pony/hest, dog ikke den dag du ankommer. Alle kan deltage på vores ridelejre, nybegyndere som
rutinerede.

Faciliteter

Vi har lækre faciliteter i form af ridehus med tilhørende
cafeteria og kursuslokale, kontor, 4 toiletter og baderum
m.v. Der er naturligvis TV & video samt en masse spil m.v.
Derudover swimmingpool samt en masse udendørs spil. Indkvartering foregår i sovesal med køjesenge (husk at medbringe dyne/sovepose, lagen, hovedpude samt sengelinned).
Vi har 2 ridehaller, 4 dressurbaner samt en springbane. Madmor laver en alsidig børnevenlig mad, som vi spiser samlet i
vores rytterstue. I vores kiosk er der mulighed for at købe
is, sodavand, og slik.

Ankomst søndag d. 26/6 kl. 14.00
Afrejse fredag

d.

Uge 27

1/7 kl. 17.00

Ankomst søndag d.

3/7 kl. 14.00

Afrejse fredag

8/7 kl. 17.00

d.

Kr. 3595,-

Ankomst mandag d. 11/7 kl. 14.00

Kr. 3595,-

Kr. 2495,-

Ankomst mandag

d. 18/7 kl. 13.00

Afrejse torsdag

d. 21/7 kl. 17.00

Tillæg for eneundervisning i dressur.
Pr. uge.(kun på egen pony/hest)

Kr. 2495,-

Mandag:

Formiddag: Intensiv undervisning med 3 ryttere på hvert hold.
Eftermiddag: Ponylege og andre sjove ting.

Tirsdag:

Formiddag: Dressur på hold.
Eftermiddag: Springning.
Formiddag: Intensiv undervisning med 3 ryttere på hvert hold.
Eftermidddag: Vi rider tur.

Torsdag:
Kr. 350,-

Depositum kr. 1000,- betales ved tilmelding.
Restbeløb betales senest d. 1/6 2022
Tilmelding er først gældende ved indbetaling af
depositum. Husk at kontakte os først pr. mail eller telefon, for bestilling af plads.
Al betaling foregår til konto: Regnr.: 4426
Kontonr.: 4955 519 132

Formiddag: Dressur på hold
Eftermiddag: Du vælger om du vil springe
eller ride Ponygame.

Fredag:

(ministævne)
Formiddag: Dressurstævne.
Eftermiddag: Springstævne eller ponylege.
Kl. 17.00 er det blevet tid at sige farvel til
vores nye 4- og 2- benede venner.
Der tages forbehold for ændringer i programmet!

Såfremt vi pga. corona restriktioner er nødsaget
til at aflyse, refunderes alle indbetalinger.
Husk at udfylde tilmeldingsblanket samt påfør
deltagernavn og ugenummer på betaling.
Afbestillingsregler:
Afbestilling før 1/6 er depositum tabt. Efter 1/6
er restbeløb ligeledes tabt.
Evt. sygdomsafbestillingsforsikring kan tegnes via
eget forsikringsselskab.
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Ankomst mellem kl. 14.00 og 14.30
Vi møder vores nye heste og der rides på
ridebanerne .

Onsdag:

Afrejse torsdag d. 14/7 kl. 17.00

Uge 29 3 nætter

Søndag:
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