Junior weekend for alle t.o.m. 18 år 
Vi har gjort det en gang uden heste…., så nu prøver vi en gang til med vores dejlige
ismuler….
Vi afholder junior weekend og håber at mange har lyst til at være med….
Vi er nogle der gerne vil deltage med heste i årets pinseoptog til Terndrups byfest
om søndagen kl. 12 efter vores arrangement er færdigt…, (man transporterer selv
hesten/e i trailer derover og der er i øvrigt gode præmier for bedst udklædte), så
hvis man kunne tænke sig at komme med (eller man gerne vil have en forælder med
til at gå på jorden og trække hesten eller evt. selv ride med) da skriv det i
tilmeldingen, så køber vi nogle rekvisitter til at lave udklædning af (temaet er
Western og vi kunne lave noget med indianere måske..) og hvis nogen har noget
derhjemme må man selvfølgelig gerne medbringe det….
Sted: Tisted Sportsrideklub, Tistedvej 3, 9510 Arden
Dato og tid: Lørdag d. 8/6-9/6 2019 kl. 15.00-10.00
Tilmelding: senest d. 1/6 2019 på sms (navn/e på den/dem der kommer på
22152220 (Rikke Øholm)
Pris: 50 kr. p.p. som betales ved ankomst
Program er følgende:
Lørdag kl. 15: Der laves folde til hestene (Rikke Øholm har batteri hegn til strøm
samt tråd og hegnspæle hvis man ikke medbringer sit eget…), husk dog alle et
håndtag til at åbne og lukke leddet til din egen hests fold…
Og så er der kage (er der en forælder der evt. vil bage??)
Kl. 16: Turridning for alle fremmødte
Kl. 18: Aftensmad
Kl. 19-?: Lave bål og spise skumfiduser og andet snack eller lave udklædning til
pinseoptoget samt aftenfodring af hestene
Søndag kl. 8: fodring af hestene og derefter morgenmad og oprydning
Kl. 9: Ringridning for alle
Kl. 10: Farvel og på gensyn til dem der ikke skal med til optoget
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Isafold

