
Alle er velkomne, også selvom du ikke har din daglige gang på ROR. Hvis du kommer udefra med egen pony, tilbyder vi

døgnfold på jordfold. Prisen er eksklusiv foder, dog kan dette tilkøbes. Der er begrænset antal pladser for udefrakommende

med egen pony, hvorfor man skal skrive en mail til Katja Skovgaard på mail: katja@roskilde-rideklub.dk inden tilmelding.

 

 

 

Efter sidste års succes tilbyder vi igen i år ridelejr med overnatning - hele ugen! Ridelejren er fra mandag d. 1. august til og

med fredag d. 5. august med overnatning alle dage. Denne ridelejr har fokus på finesserne, som vil gøre jer til bedre ryttere. I

vil komme til at prøve noget helt nyt, der flytter jeres grænser, og undervisningen vil være en blanding af holdridning og

coaching, hvor fokus er på én elev ad gangen. Hver dag er der nye øvelser I skal lære både fra jorden og i sadlen. I skal passe

’jeres pony/hest, som det var jeres egen og selvfølgelig hjælpe til med staldarbejdet. Ridelejren afholdes sammen med

begynderridelejren (som ikke overnatter på gården).

 

Vi skal hygge os med sjove aktiviteter både med og uden hest, og noget du bl.a. kan se frem til på ridelejren er: 

Udvidet dressur, banespringning, ridning i terrænet, striglekonkurrence, sikkerhed, masser af sociale aktiviteter, hestens røgt

og pleje og meget mere . . .

 

 

 
 

SOMMERRIDELEJR
Roskilde Rideskole inviterer til 

For fortsættere/øvede i uge 31 mandag-fredag

Hvis du melder fra ridelejren senest 1. juni 2021 får du dit fulde beløb minus et depositum på kr. 800 retur, herefter tilbagebetales det fulde beløb ikke. Du kan også selv
afsætte pladsen til en anden. Vi kan som regel hjælpe dig med at afsætte pladsen igen, da vi ofte har deltagere på venteliste. Ved framelding med læge- eller

dyrlægeerklæring ang. hestens eller rytters sygdom tilbagebetales hele deltagergebyret minus et depositum på kr. 800.

Roskilde Rideskole

Ridning på elevskolepony/hest 2.800 kr.

 Ridning på egen pony/hest 

opstaldet på ROR 2.400 kr.

Ridning på egen pony/hest 
som ikke står på ROR

2.800 kr.

Medlemskontingent hvis ikke 

du er medlem af ROR
250 kr.

Hvad koster det?

Mere info kommer, når vi nærmer os uge 31. Spørgsmål skal rettes til Katja på mail: katja@roskilde-rideklub.dk.


