
Forælder/barn ride-lejr på Hellevad Vandmølle 2016 

Fra torsdag d. 3. november til søndag d. 6. november 
 

Efterårets forældre/barn ride-lejr er for jer som har 

heste som en fælles interesse og ville elske en 

weekend sammen i hestens tegn. I skal begge ride 

og lære mere om hesten, nogle gange sammen og 

andre gange sammen med de andre forældre eller 

børn. I skal helst kunne styre heste i skridt og trav 

men al undervisning bliver tilrettelagt med 

udgangspunkt i den enkelte rytter. Derfor vil i heller 

ikke altid komme til at lave det samme men det 

fælles mål for lejren er gode oplevelser, læring, 

udfordringer, sjov og ballade og en masse hygge. 

Programmet for lejren kommer senere men weekenden bliver fyldt op med blandt andet: 

 Undervisning med fokus på balance, opstilling, sæde og positiv kommunikation med hesten 

 Springundervisning med fokus på balance, rytme og takt 

 Agility og hestesprog. Lær hesten at kende fra jorden 

 Skovtur og terrænridning 

 Lege og spil på hesteryg 

 Pas din egen hest, dvs. I skal muge ud, fodre, feje, trække ind og ud, osv. 

 Teoretisk undervisning samt film og videoer  

Praktiske detaljer: 

- Deltagerantal: maks. 5 par, i alt 10 deltagere 

- Indkvartering: Overnatning i vores lejligheder,  

  Et værelse per par. Der er også mulighed for at  

  tage hele familien med på almindelig  

  bondegårdsferie. Skriv for mere info.  

- Forplejning: Fuld forplejning med masser af  

  Elsebeths lækre økologiske mad og så  

  selvfølgelig kage   

- Transport: Vi kan hente og bringe ved toget 

- Tidspunkt: Fra torsdag d. 3. november kl. 20.00  

  til søndag d. 6. november kl. 15.00.  

- Pris: 4200,- kr. pr. par 

 
 
Har du spørgsmål eller vil vide mere er du velkommen til at kontakte os på 23742314 eller 
nanna@vandmoellen.dk   
 
Tilmelding efter først til mølleprincippet via mail til nanna@vandmoellen.dk  

 

Vi glæder os til at se jer!  


