
Program Sommerridelejr C: Uge 31 2022

Der kan lånes eller medbringes egne heste og ponyer. 
DATO Mandag den 1. august kl. 9.00 til fredag den 5. august kl. 17.00
Ansvarlig ridelejraktør: 
Hjælpere: Steen og 2 hjælpere (der er altid en voksen tilstede + hjælp i stalden)
Underviser: Georgia og en afløser
Deltagere: MAX 25 unge børn
Pris: 

Medbringes en ret mad ved ankomst til Steen – se nederst i program

Sover: I medbragte telte, campingvogne, rytterstue eller hus
Spiser:
Indbetaling for ridelejr skal overføres til  for at sikre pladsen. Pladsen kan reserveres ved indbetaling 
depositum på 1000kr. 1. april 2022 skal resterende beløb 1850 kr. indbetales

Pladsen er først sikret ved betaling

Refundering af lejr. Ved afbud før 1. april 2022 refunderes fulde beløb. 
Efter 1. april 2022 prøver vi at sælge din plads til anden rytter eller flytter dig til anden uge
Tilmeld jer også gerne gruppen på FB Ridelejr ved Georgia og Steen på FYN 2022 

Kl. Aktivitet

Mulighed for ankomst dagen før med heste + 200 kr. og først efter kl. 17
INGEN ankomst søndag for børn da der skal være personale på stedet, når børnene ankommer

Fotograf kommer en af dagene og tager billeder til fri afbenyttelse for deltagerne
Ankomst mandag kl. 9. Børn kan evt. afleveres mellem 7-9 efter aftale (husk morgen mad hjemmefra)

kl. 9.00

Ridelejren finder sted på: Georgia Horses ApS, vedtoftevej 49, Glamsbjerg
V. Georgia Timmermann/www.georgia-timmermann.dk

Georgia Timmermann (Georgia er der hele ugen)

Kr. 2850 BOKS GRATIS til egen pony. Husk eget foder og hø med. Kan købes v os

Sponsor goodiebag til alle deltagerne 

I det store partytelt i haven

Mobile pay 51948865 HUSK NAVN PÅ DELTAGEREN

Reg. 6110 Konto nr. 904-12-27-978 m. beskeden Sommerlejr + navn/efternavn

Send tilmeldingsblanket til gt@georgia-timmermann.dk 

Mandag den 1. august 2022 (har spist morgenmad hjemmefra)

Ankomst. Pakker ud -  Slår telte op. Børnene bliver delt ind i hold 1 og 2

Indkvartering af heste og ryttere. Forældre hjælper børnene på plads. 

mailto:gt@georgia-timmermann.dk


kl. 10.00 Rider hold 1 for at se de forskellige niveau og ryttere i aktion
kl. 10.45 Rider hold 2  for at se de forskellige niveau og ryttere i aktion
kl. 11.30 Rider hold 3 for at se de forskellige niveau og ryttere i aktion
kl. 12.30 Middagsmad. Hver rytter vælger sig på 1 ridedisciplin 

kl. 13.00 Ved middagsmad skriver man sig på en ridedisciplin til eftermiddag
kl. 15.00 Dressur

Ponygames, ringridning og leg til hest
Spring
Aftensmad

kl. 20.00 Lejrbål, snobrød/pølser-lærer hinanden at kende
kl. 22.00 Gæsteoptræder – hemmelig hvem eller hvad??????????
kl. 24.00 RO 

Tirsdag den 2. august 2022
kl. 8.00
kl. 9.00 Dressur

Springning 
Ponygames  

kl. 13.00 Middagsmad

Ved middagsmad skriver man sig på en ridedisciplin til eftermiddag
kl. 15.00 Terræntur for øvede (galop)

Terræntur (kun skridt og trav) for let øvede
Dressur

kl. 19.00 Aftensmad

kl. 19-22  
kl. 20-22 Lejrbålet tændes. Fri; boldspil, indendørs spil, læse, lege…
24.00 RO 
Hver dag til middagsmad og ½ t før første eftermiddagsridning skal hestene have ro og ingen leg/adgang i staldene

Onsdag den 3. august 2022
Vækket 7.30

Morgenmad. Hver rytter vælger sig på en ridedisciplin om morgenen

TREC øves i følgende: op- og nedstigning, tillids- og lydighedsøvelse 
over plastik, under tøjsnor

Individuel strigle- og mønstringkonkurrence for alle.  Sponsorgave til 
vinderne



kl. 8.00
kl. 9.00 Terræntur m galop

Terrænspringning på centret
Spring
Dressur

kl. 13.00 Middagsmad

Ved middagsmad skriver man sig på en ridedisciplin til eftermiddag
kl. 15.00 Enetimer i dressur
kl. 19.00 Aftensmad

kl. 21.00
kl. 23.00 Lejrbål
kl. 24.00 RO

Hver dag mellem 15 og 17 er der frugt, drikkelse eller andet lækkert, som børnene kan spise som de vil.

Hver dag efter middagsmad og aftensmad kan børnene købe slik i boden. Det foregår på den måde, at forældre og børn indsætter nogle penge 

i bankens bod mandag, når de ankommer. Børnene har så det beløb at købe slik for.

Torsdag den 4.august 2022
Vækket 7.30
kl. 8.00
kl. 9.00 Dressur

Spring
Terrænspringning v centret
Ponygames  

kl. 13.00 Middagsmad

Ved middagsmad skriver man sig på en ridedisciplin til eftermiddag
kl. 15.00 Terræntur skridt og trav og lidt galop

Terræntur fuld galop

Morgenmad. Hver rytter vælger sig på en ridedisciplin om morgenen

TREC øves i følgende: op- og nedstigning, tillids- og lydighedsøvelse 
over plastik, under tøjsnor

Orienteringsløb – LØB alt hvad I kan/HVAD VED I OM HESTE. 
Sponsorgaver til vinderne

Morgenmad. Hver rytter vælger sig på en ridedisciplin om morgenen



Dressur
kl. 18.30 Aftensmad
kl. 20.30 Springkonkurrence til fods. Sponsorgaver til vinderne
kl. 22.00 Lejrbål
kl. 24.00 RO

Fredag den 5. august 2022
Vækket 7:30
kl. 7.00 Morgenmad.
kl. 9-12 Fri ridning med eller uden sadel i små hold
kl. 9-12 Der pakkes sammen så klar til forældre samt din boks rengøres
kl. 12.00 Middagsmad

kl. 14-16: Forældre velkommen!! 
16-17.00 Vi læsser bagage og rydder op og siger farvel

Ændringer kan forekomme i programmet
I 2022 bygger vores pedel et mindre svømmebassin, så fri badning når vejret tillader det

Ønsker nogen at hoppe alene skal det respekteres!

Huskeseddel Blot en hjælp til at huske nogle vigtige ting. 

Husk foder og hø til din hest for hele ugen 

Sovepose, hovedpude
Liggeunderlag el. madras
gummistøvler
regntøj

TREC øves i følgende: op- og nedstigning, tillids- og lydighedsøvelse 
over plastik, under tøjsnor

13-kamp hold 1 og 2 rider i 13 kamp mod hinanden: LD1,LD2, Lc1 og LC3, 
ridebanespringning,Terrænspringning, TREC, trav- og galopløb, Fodbolddyst til hest, 
vikingekamp,mønstring/ opsadling, spring m, u og sammen m hest, ponygames... 
Rosetter til vinderne

Trampolin: Der er frit leg på trampolinen men på eget ansvar og max 2 ad gangen. 

SMS eller email gerne hvad I medbringe af mad gt@georgia-timmermann.dk Tlf. 51948865
Hold priserne fortsat nede og medbring: pizza, salat, Lasagne, pastasalat, frikadeller, pølsehorn, chips eller andet. 

Medbring evt. telt skriv til georgia1@mail.dk
Medbring lommepenge til slikboden (max max 100 kr.)

mailto:gt@georgia-timmermann.dk
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ridetøj
varmt tøj, shorts, badetøj
joggingtøj
Lommelygte
sokker og undertøj
kondisko
Tandbørste og toiletgrej, håndklæde osv.
Ridestøvler, hjelm
udstyr til din egen hest 

Georgia Horses og SVRK frasiger sig alt ansvar for skader under transport til og fra, samt under 
opholdet på personer og heste/pony. Det samme gælder også ved tyveri under opholdet samt ødelæggelse af 
private ting og udstyr. Al deltagelse sker på eget ansvar og risiko
HUSK at sikre dit barn ved at have en ulykkesforsikring

Lejren er for alle som kan trave selv. Der deles op efter niveau og ønske så alle får noget ud at undervisningen og en sjov
lejr med et minde for livet

Vi glæder os til endnu en fantastisk sommer i 2022 med en masse hesteelskere

Elastikker, sløjfer andet pænt og kreativt til striglekonkurrencen
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