
 

 

 

Rytterlejr 2021 
 25. -27. juni 

 
 
Vil du med til rytterlejren 2021? 
 
Rytterlejren er for alle ryttere i LERK, både dem der rider på elev ponyer /-heste og dem der har egen 
pony/hest. Man kan deltage på rytterlejren, hvis man kan ”klare sig selv”, det vil sige at man kan sove uden 
sine forældre, selv kan stå op, komme i tøj der passer til vejret etc.  
 
Rytterlejren handler om at have det sjovt med hinanden og med ponyerne/hestene – om at lære hinanden 
at kende og om at lære endnu mere om ridning og heste. 
 
Boy står for undervisningen, fordeler heste og laver hold. 
Juniorudvalget vil være en aktiv del af rytterlejren, og vil arrangere masser af sjove aktiviteter, når der ikke 
rides. 
 
Praktisk information 
 
Rytterlejren starter fredag den 25/6-2021. Man kan ankomme fra kl. 14:30 
Rytterlejren slutter søndag den 27/6-2021 kl. ca. 16.00 
 
Egen pony/hest kan medbringes, ligesom man kan ønske sig bestemte elev ponyer/-heste. Det kan være 
nødvendigt, at flere ryttere deler en elev pony/-hest. 
 
Prisen er for hele opholdet, inkl. enten leje af elev pony eller opstaldning af egen pony/hest. 
(se mere praktisk info på næste side) 
 
Pris for 3 dages rytterlejr:  kr. 600,-  
 
Tilmeldingen samt betaling gøres via klubmodul. Tilmeldingsfristen er fredag den 18/6-2021. 
Seddel med praktiske oplysninger skal udfyldes og afleveres sammen med barnet på lejren.  
 
Med venlig hilsen og vel mødt til nogle dejlige dage! 
 
Bestyrelsen LERK 
 
  



Praktisk info:  
 
Børnene medbringer telte, som slås op i rundbuehallen.  
Det er fint hvis børnene på forhånd kan aftale hvem de skal sove sammen med. 
Der er ingen børn der skal sove alene, så giv lyd til os hvis I ikke kan finde en sovemakker, så vil vi forsøge 
at være behjælpelige med dette.  
 
Det er svært at sige præcis hvad man har behov for på en rytterlejr, men nedenfor ses en vejledende liste. 
Listen er ikke udtømmende, så tænk på jeres barns personlige behov, når I pakker. 
 

Pakkeliste: 

✓ Telt (aftal gerne på forhånd, hvem der sover sammen og hvem der medbringer telt) 

✓ Madras/liggeunderlag 

✓ Dyne og pude/sovepose 

✓ Praktisk tøj og fodtøj der dækker alle slags vejr 

✓ Toiletsager 

✓ Håndklæde 

✓ Nattøj 

✓ Badetøj 

✓ Ridetøj 

✓ Ridehjelm 

✓ Ridestøvler 

✓ Evt. sikkerhedsvest 

✓ Lommelygte 

✓ Lommepenge (Vi laver igen i år en ordning hvor man kan indbetale penge i kiosken, så børnene ikke 

behøver at holde styr på kontanter) 

✓ Diverse 

✓ Godt humør 

 
 
 

Hjælp:  
 
Skulle der sidde en nogle forældre, som har lyst til at bidrag med hjælp til rytterlejren, så send en sms til 
Elizabeth på tlf.: 41 11 19 01 
 
Din hjælp kan være alt fra at bage kage til at være en del af rytterlejren i forbindelse med måltider, 
overnatning mv.  
Når vi koordineret hjælpen, vil du modtage en sms med hvad vi gerne vil have din hjælp til.   



Rytterlejr 25/6-21 til 27/6-21 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilmelding foregår på klubmodul og denne seddel skal medbringes til rytterlejren.  

 
Navn:  ____________________________________________________ 
 
Adresse:  ____________________________________________________ 
  
Telefonnr.:  ____________________________________________________ 
 
Forældres navn: ____________________________________________________ 
 
Forældres 
Telefonnr.:  _____________________________________________________ 
 
 
 
 

Medbringer egen hest/pony:   Ja☐ Nej☐ 

 
Medbragt hest/ponys navn:   ______________________________________ 
 
Ønske om elevhest/-pony ______________________________________ 
 
Evt. medicin som jeg skal  
have udleveret af voksne: ______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
Andre ting som rytterlejrens 
voksne bør vide ______________________________________ 
 
  

Mit barn må blive fotograferet  Ja ☐ 

og billedet må bruges på klubbens 

hjemmeside og/eller facebookside Nej ☐ 

 
 
 
Forældreunderskrift 

 
 
 


