
PÅSKETURE
på Ørholm Rideskole

Kære alle elever
I år arrangerer vi skovture til Jægersborg Hegn i påskeferien.

Hver tur varer ca. 1,5-2 timer og vi rider uanset vejret.

Der er 5 pladser på hver tur, som afgives ved betaling efter ‘Først til mølle...’. 

Pris pr. tur: Kr. 300,- ( betales kontant )
Tilmelding via SMS til Caroline på tlf. 2860 9716

Husk at skrive hvilken dag du ønsker at ride.
Ponyønsker er velkomne, men kan ikke garanteres opfyldt.

Vi mødes i ponystalden kl. 9.30, hvor der uddeles ponyer og sadles op.
Vi rider ud kl. 10 og er tilbage ca. kl. 12. Herefter er der saftevand og kage.

Vi glæder os til at se nogle glade elever og til nogle gode rideture!

Mange hilsner
Caroline og Mona

OBS! Tilmelding er bindende.
Hold med færre tilmeldte end 3 elever
bliver aflyst og pengene returneret.



PÅSKETURE
på Ørholm Rideskole

Mandag 15. april ✦ BEGYNDER 
Skovtur i skridt og trav. Alle kan deltage såfremt de selv kan styre 
hesten rundt i skoven. På denne tur er der mulighed for at forældre 
eller anden person kan være trækker på hele turen. Rideskolen 
kan IKKE stå for at trække.
KRAV: Du kan styre hesten rundt i skoven i skridt og trav, eller du 
har trækker med på hele turen.

Tirsdag 16. april ✦ LETØVET
Turene vil primært foregå i skridt og trav. Hvis alle er med på det 
kan der også blive lidt galop undervejs. Vi sætter niveauet efter de 
mindst øvede ryttere.
KRAV: Du kan selv styre hesten rundt i skoven i skridt og trav.

Onsdag 17. april ✦ ØVET
Turene vil foregå i skridt, trav og galop, og er kun for øvede ryttere, 
der ikke er bange for at galopere i skoven.
KRAV: Du kan selv styre din hest i skoven i skridt, trav og galop.


