DAR-Ridelejr 2022

Torsdag den 30. juni kl.17.00 til søndag den 3. juli kl. ca. 16.00.
Kære ryttere.
Der er check-in torsdag mellem kl. 16.45 og 17.00. Når vi har fået sendt alle forældre hjem får vi
noget lækkert aftensmad, hvorefter vi bruger resten af aftenen på hygge og på at lære hinanden
bedre at kende. Her får I også lidt mere info om hvad der kommer til at ske på ridelejren 
Lejren slutter søndag eftermiddag omkring kl. 16.00 – mere herom i slutningen af dette ”korte”
skriv som indeholder en masse vigtig information vedr. DARs ridelejr 2022.
Betaling:
I bedes alle betale via betalingslinket samme sted som I tilmeldte jer inde på vores hjemmeside.
Det vil sige, gå ind på vores hjemmeside, hvor du under ”Tilmelding” trykker på ”Events”. Her
tilmelder du på ny rytteren til ridelejren ved at tilmelde rytteren til ”Betaling for Ridelejr 2022”.
Pengene bliver trukket med det samme fra dit kort. Tilmeldingen er bindende, men I tilfælde af at
lejren bliver aflyst fra DARs side pga. f.eks. Corona eller lignende tilbagebetaler vi naturligvis
pengene. HUSK AT VÆRE LOGGET IND I SYSTEMET NÅR I BETALER SÅ VI KAN SE NAVNET PÅ
RYTTEREN. I kommentarfeltet skal i huske at angive hvilken størrelse T-shirt rytteren bruger (XS,
S, M, L – det er voksenstørrelser). Husk også under Frivillighed at få tilmeldt jer på en af proviantposterne samt hvis I har mulighed for det en køkkentjans eller to (mere herom senere i brevet) 
Overnatning og hjælpere på lejren:
Rytterne overnatter i rytterstuen. Fie, Felicia og Eva (mor til Le, der har part på Aladdin) er alle
gennemgående hjælpere på lejren. Eva står for ro og orden i rytterstuen og sørger for at der
sammen med hjælp fra jer andre forældre bliver serveret lækkert mad i løbet af dagene (mere
herom senere i brevet). Fie og Felicia hjælper til alle de steder der lige er behov for det, men især i
forbindelse med hestene når der skal sadles op og af og hentes heste/ponyer på foldene osv. Eva
overnatter sammen med pigerne, Fie og Felicia har et værelse neden under cafeteriet, mens
beridereleverne sover oven over cafeteriet. Så der er nok til at holde øje med at pigerne får en god
nattesøvn.

Der skal medbringes:
∞ Drikkedunk
∞ Skiftetøj
∞ Liggeunderlag/madras
∞ Sovepose/dyne+pude
∞ Tandbørste+tandpasta
∞ Håndklæde+shampoo
∞ Badetøj
∞ Rideudstyr/ting
∞ Æbler/gulerødder til jeres pony/hest
∞ Og hvad i ellers har brug for 
Proviant:
Dalumgård står for morgenmad (fredag, lørdag og søndag), frokost (fredag, lørdag og søndag) og
aftensmad (torsdag, fredag og lørdag). Derudover er der brug for lidt ekstra proviant for at gøre
det ekstra hyggeligt, og vi håber, I vil være behjælpelige med at medbringe dette. Hver rytter
bedes vælge én af følgende proviant-opgaver inde på hjemmesiden under Frivillighed -> Ridelejr
2022 (HUSK AT VÆRE LOGGET IND) - I kan naturligvis kun vælge de opgaver der ikke er taget. Så
hvis I vil have frit valg, skal I være hurtige på aftrækkeren 
24 PØLSEHORN

24 PØLSEHORN

24 PØLSEHORN

24 PIZZASNEGLE

24 PIZZASNEGLE

24 PIZZASNEGLE

24 ÆBLER + 3 L SODAVAND

24 PÆRER + 3 L SODAVAND

24 BANANER + 3 L SODAVAND

3 BAKKER GRØNNE DRUER
(STENFRI) + 3 L SODAVAND

3 BAKKER RØDE DRUER
(STENFRI) + 3 L SODAVAND

EN STOR KAGE - TORSDAG

EN STOR KAGE - FREDAG

EN STOR KAGE – LØRDAG

EN STOR KAGE - SØNDAG

4 POSER CHIPS + 600 G
BLANDET SLIK

4 POSER CHIPS + 600 G
BLANDET SLIK

4 POSER CHIPS + 600 G
BLANDET SLIK

Køkkentjanser:
Eva (Le’s mor) vil være den gennemgående voksne i køkkenet igennem hele lejren, men det vil
være en stor hjælp, hvis der kan være én ekstra voksen pr måltid. Der er allerede en del af jer der
har tilkendegivet at I gerne vil give en hjælpende hånd i løbet af lejren og det er vi evige
taknemmelige for. For at kunne holde styr på hvem og hvornår I kan hjælpe vil jeg bede jer
tilmelde jer inde under Frivillighed -> Ridelejr 2022 på hjemmesiden. Der skal bruges en ekstra
voksen til alle måltider, dvs. morgenmad fredag, lørdag og søndag, frokost fredag, lørdag og
søndag, samt aftensmad torsdag, fredag og lørdag.

Andet:
Der vil blive taget billeder af jeres børn, som måske anvendes på klubbens hjemmeside og
facebookside. Hvis I har noget imod dette, må I endelig sige til.
Lejren afsluttes med at pigerne viser deres ponyer og heste frem søndag eftermiddag, så vi håber
forældre og hvem der ellers har lyst vil komme søndag eftermiddag omkring kl. ca. 14.00 og være
med i den sidste del af lejren. Heste og ponyer vil blive fremvidst omkring kl. 14.30 og lejren
slutter som sagt omkring kl. 16.00 med at alle ponyer og heste bliver sat på sommerfold hvor de
får lov til at slappe af hele juli måned 
Hvis der er spørgsmål er I velkomne til at kontakte en af nedenstående.
Vi håber I alle får en fantastisk ridelejr og vi glæder os i hvert fald allerede max 

Venlige hilsner
Beridereleverne, Eva (mor til Le som har part på Aladdin), Felicia (part på Krumme), Fie (tidligere
part på Sorte og Cody) og Linda (aktivitetsudvalget).

