Ung i DV
Sommerlejr !!
på Vilhelmsborg

Tilmeld nu!
HVORNÅR??

Tirsdag den 2. juli til
lørdag 6. juli 2019.

For ryttere på alle niveauer og alle slags heste/ponyer
– uanset om du er konkurrencerytter eller ej!!

Hvad skal vi lave?
 Enten undervisning i dressur
 Eller undervisning i springning
 TEMA: Programridning & banetræning
 Kæpheste-workshop
 Undervisning i mønstring, teori og eksteriør
 Grillaften & Konkurrencer
 Rundbold/højdespringning (uden hest  )
 Skovtur og hygge

MAX
25
DELTAGERE!

Hvem må deltage?
Ung i DV sommerlejren er hovedsageligt for Ung i DV medlemmer i alderen op
til 25 år.
Er du over 25 år, vil du først blive sat på venteliste, så de under 25 år har første
prioritet, da det er en UNG i Dansk Varmblod sommerlejr.
Er du ikke medlem, kan du også deltage men så koster det lige lidt ekstra (se
bagsiden).

Hvor skal vi bo?
Man bor 4 i hvert værelse i ”rækkehusene” på Vilhelmsborg. Man skal huske
sovepose eller sengelinned.

Hvor skal min hest/pony bo?
- Og kan man købe hø på Vilhelsmborg til den?
Ja, høet koster 150,-, hvis du ikke selv har noget med, og du får anvist en boks
til din pony/hest ved ankomst!

Seriøs undervisning!
Ligesom tidligere år vil der være mulighed for at få undervisning i springning
og dressur efter eget valg.

Springning:
Underviser: Johnny Hansen
Johnny er en meget erfaren
springrytter med placeringer
og sejre i klasser til og med
Grand Prix niveau. Johnny
har arbejdet i både
Danmark og Belgien som
professionel rytter, og han
har i flere år været en del af
Dansk Varmblods
avlsledelse. Inden da var
han i mange år testrytter
ved Dansk Varmblods
Unghestechampionat i
springning, der er en del af
Hingstekåringen i Herning.

Dressur:
Underviser: Anemette Holm Petersen
Anemette Holm Petersen er en erfaren dressurrytter, og er fra AT Dressage.
Hun er udlært ved Berider Niels Henrik Christensen og har erfaring med
uddannelse og stævnedeltagelse på Intermediaire niveau internationalt.
Anemette har arbejdet gennem flere år med undervisning, uddannelse og
stævnefremstilling af heste i Danmark, Tyskland, England og Holland.

Hyggelige dage!
Udover alt det faglige vil vi selvfølgelig også
sørge for bare at få nogle
hyggelige dage i
hinandens samvær med
masser af snak omkring
heste og avl.

Der vil være grillaften, rundbold, højdespringning (uden hest), og så vil vi helt
sikkert benytte os af den gode natur omkring Vilhelmsborg på hesteryg. Der
bliver god tid til at nyde hinanden og hestenes selskab både i afslappede og
seriøse omgivelser.

Kæpheste og er din hest lavet til ridning??
Vi vil i år også have fokus på bedømmelse af
hestenes eksteriør, og hvad det betyder for
vores ridning. Mønstring og teori-quiz er også
på prgrammet, for vi bruger også
sommerlejren til at øve til VM’et i Østrig kort
efter – eller til at få dig til at overveje at
komme med i 2021…
Derudover planlægger vi en hyggelig kæpheste-workshop, så vi kan afholde en sjov
kæpheste-ridningskonkurrence!

Skynd jer at melde til, da der er rift om pladserne.
Tilmelding sker efter først til mølle princippet
og der er max. 25 pladser!!!
De 12-25-årige har fortrinsret til pladserne.
Pris:
For medlemmer af Ung i DV:
For ikke-medlemmer:

kr. 2.500,kr. 3.000,-

Tilmelding og betaling:
Udfyld den elektroniske blanket på www.ungidv.dk
Tilmeldingsgebyret betales ved at overføre beløbet til DVRK’s konto:
1687-3230849810 hurtigst muligt efter tilmelding.
Leder af sommerlejren er Rie Høper, og evt. spørgsmål sendes til rie_hoeper@yahoo.dk

Vi ses på Vilhelmsborg til endnu en super Ung i DV sommerlejr!

