UITNODIGING
tot onze

JEUGDDAG
in het teken van BOEFjes en POLITIE

SPETTERENDE

op ZATERDAG 1 juli maar!!!!
We starten op vrijdagavond om 19 u
jullie zijn de eersten om te blijven slapen in de nieuwe
accommodatie.( geen verplichting!)

VOOR WIE ?
KABOUTERS :
4 - 7 jr

Met of zonder
rij-ervaring

JEUGD :
7 – 14 jr

Beginners
Licht-gevorderden
Gevorderden
Wedstrijdruiters

JONGEREN :
+12 – 21 jr

Recreatie en
wedstrijdruiters
(rijpet, springvest, enz.
meebrengen)

Keuze tss ganse dag :
8h30 tot 17h30
8h30 tot 17h30
09h00 tot 17h30
16h30 Finale
16h30 Finale
Of halve dag :
13h30 tot 17h30
16h30 Finale
Naast een leuk programma ook nog BBQ & Pannekoeken!!
(zie programmagids)
Voor leden, niet-leden en kampers met een verzekering VLP

Programmagids

PROGRAMMA KABOUTERS :
4 j tot 7j
ganse dag: start om 9u stipt
of halve dag: start om 13,30u stipt

halve dag programma
13.30uur inschrijven
– kabouterlesje – ponygames - galopperen aan de longe – voltige pannenkoekensmul – schminken – rijles 1/2u

dag programma
programma halve dag,
+
rijles voor en namiddag 1/2u
beste politieagent

***
Onder de deskundige leiding van onze initiators
georganiseerd door Siene en Floris

PROGRAMMA JEUGD :
7j tot 14j
Wil je bij de eersten zijn die hier blijven slapen???

vrijdag 30 juni: aankomst om 19 u, jullie hebben reeds gegeten!
Slaapzak- douchegerief- kledij voor op de jeugddag.
Dit is geen verplichting! Supplement van € 8 met ontbijt!
ingedeeld in groepen per 8 ruiters volgens niveau
(pony’s uit de weide halen 8,30 u)
en ten laatste om 9.00u
met o.a.
VOLGENS NIVEAU!!!!!
Eerste graad oefeningen – Ponygames – inrichten van cel,
Wie is de beste groom?
Leuke politiequiz op ieders niveau
Spiegelrijden met springen en behendigheid
Wandelen voor +12jarigen
Wie is de beste boef?
Horse ball initiatie

PROGRAMMA JONGEREN :
+12j tot 21j
Wil je bij de eersten zijn die hier blijven slapen???

vrijdag 30 juni: aankomst om 19 u, jullie hebben reeds gegeten!
Slaapzak- douchegerief- kledij voor op de jeugddag.
Supplement €8 met ontbijt!
Dit is geen verplichting!
Wie niet blijft slapen: aanwezigheid om 8.30uur
briefing om 9 uur stipt
ingedeeld in groepen volgens interesse en
recreatieve-en wedstrijdruiters
Nagelkloppen – boogschieten – zonder zadel rijden – Horse-ball –
Leren longeren – Behendigheid - Toiletteren
Wie is de beste boef – ontsnapper ?
Wandeling
Politiepaardoefeningen
Military parkoers onder begeleiding.
Leuke jongerenquiz over politie .

BARBECUE voor iedereen 12 tot 13.30 u.
ook ouders kunnen inschrijven!
€ 8,00 kind en € 15 volwassenen

INSCHRIJVING
voordien en ten laatste op 25juni
betaling dag zelf bij aankomst!!!!
Liefst niet aan het einde van de dag!!!!
info@ruiterschoolrodeberg.be

Deelname: niet leden supplement van € 2,00
 € 12.00 voor de ganse dag (leden) + €8 logement ruiter
+ ticketjes voor het aantal uren gereden
 € 17.00 met eigen paard thuis gestald (stallen voorzien)
+€ 15 logement ruiter en paard in!
 € 15.00 met eigen paard hier gestald+ €8 logement ruiter
 € 6.00 voor de halve dag + ½ ticket

 barbecue, drankjes en pannenkoeken inbegrepen
Aan het einde uitreiking van diploma's.
Wie kennissen heeft die kunnen en willen helpen voor die dag:
hulp is welkom!!

