
RIDELEJR FOR BØRN
OG UNGE

Kom på en spændende og anderledes ridelejr med Natural

horsemanship og skønne omgivelser i uge 28 og 29!

WH E N H O R S E S C H O O S E

DU VIL LÆRE AT SKABE
TILLID MELLEM DIG OG
HESTEN GENNEM
WHENHORSESCHOOSE-
TRÆNINGSMETODEN,
DER BYGGER PÅ
LEDERSKAB UDEN BRUG
AF TVANG.
 

På ridelejren vil du blive

undervist af Mia Lykke Nielsen,

der har en unik tilgang til

træning af heste, og som har

mere end 25 års erfaring i heste

og deres adfærd. 

 

Du bliver undervist i hesteadfærd

og i at ride med bidløst hovedtøj

og cordeo, så du kan ride så frit

og naturligt som muligt. 



VI SLUTTER
UGEN AF MED ET
FLOT SHOW FOR
FAMILIE OG
VENNER
 

 
Vi glæder os til at møde dig til en sjov og spændende uge i

hestens tegn!

 

De bedste hilsner

Team When Horses Choose

HVIS DU IKKE HAR EGEN HEST MED, SÅ ER DER
MULIGHED FOR AT LÅNE EN HEST HOS OS.

Tilmelding kan ske ved at udfylde

ansøgningsskemaet. Det sendes til mail:

mail@whenhorseschoose.dk

Sidste frist for ansøgning er 1. April 2020.

 

Vi samler herefter et hold til hver uge på

ca. 10 deltagere. Der kommer besked i

løbet af April 2020.



PRAKTISKE
OPLYSNINGER
 

 

Adresse:

Toldstrupvej 70, 4100

Ringsted

 

Ankomst: Mandag

mellem kl. 14.00-

16.00

 

Hjem: Lørdag kl. ca.

14.00. Kl. 12.00 er der

opvisning hvor alle er

velkomne.

 

Pris: 3900 kr. pr. uge.

Faktura sendes efter

tilmelding.

Undervisning og aktiviteter vil foregå på adressen, hvor der er

stort ridehus og udendørsbane. Vi skal leve som hestene, så vi

sover i hestebokse i stalden, og vasker os med vandslangen.

 

Hele opholdet vil være med fuld forplejning. Ved evt.

madallergier eller brug af medicin bedes det

oplyst inden 1. juli 2020, så vi kan tage hensyn til dette.

 

Ophold på ridelejren er på eget ansvar, og deltageren skal

være dækket af en ulykkesforsikring.

OPHOLDET
 

 



MEDBRING
 

 

ð      Ridehjelm

ð      Ridetøj

ð      Ridestøvler

ð      Godkendt sikkerhedsvest

ð      Evt.Cordeo og kort pisk

ð      Sovepose

ð      Soveunderlag

ð      Evt. varmt tæppe

ð      VARMT tøj

ð      Regntøj

ð      Skiftesko

ð      Toiletsager

ð      Håndklæde

ð      Badetøj

ð      Drikkedunk med navn

    Foder

ð      Bidløst hovedtøj

ð      Grime, træktov

HVIS DU HAR EGEN HEST MED
 

 

Det er ok at have telefon med, men de bliver indsamlet i

dagtimerne og udleveret til frokost og om aftenen af hensyn

til samværet.

Der er mulighed for at lade traileren blive stående.


