Ridehus
Ta' ud og rid og mød andre Dagfari medlemmer.
Klubben har truffet aftale med Ingerlise på Kildevang i Bendstrup om brug af ridehus.
Indtil videre er det en prøveordning på 2 måneder løbende i januar og februar 2018, med mulighed
for forlængelse, hvis begge parter er tilfredse.
Aftalen går på, at vi som Dagfari medlemmer har mulighed for frit at benytte ridehuset alle lørdage
fra kl. 11-13 i januar og februar 2018.
Klubben betaler lejen, det eneste du som medlem skal gøre er at rydde pænt op efter dig. Dvs.
samle pærer op i ridehuset og ved parkering. Parker i øvrigt med omtanke for andre ryttere. Hvis
vi opfører os pænt og der er opbakning til tilbuddet forventer vi at lave det til en permanent
ordning.
Bemærk at ordningen KUN indebærer adgang til ridehuset. Og kun lørdage fra kl. 11-13
Som udgangspunkt kan man bare komme og ride uden yderligere aftale - så må vi se om der
kommer nogen, eller om vi bliver alt for mange.
Det er ikke muligt at booke tiden i ridehuset til egen privat undervisning, men det er muligt at lave
arrangementer for klubbens medlemmer. fx. agility, øve øltølt, trec, bomtræning eller hvad man nu
kan finde på. I tilfælde hvor der forventes stor tilslutning kan det være nødvendigt at lave tilmelding
(deltagerbegrænsning) på enkelte arrangementer. Man vil kun kunne planlægge aktiviteter 1-2
gange om måneden, således at det sikres at der også er plads til de ryttere der blot gerne vil ride
selv på lige fod med de aktivitetslystne.
Som udgangspunkt ønskes det at tilbuddet giver Dagfaris medlemmer mulighed for et sted at
mødesog ride sammen. Samt mulighed for nemt at lave mindre uformelle arrangementer lavet af
medlemmerne selv. Vi må se hvordan det går og tilpasse efterhånden som vi bliver nogle
erfaringer rigere.
Alle lørdage i ridehuset oprettes som begivenheder på Facebook. I disse begivenheder kan
medlemmerne koordinerer hvis de ønsker at mødes deroppe. Det er også i disse begivenheder
det vil fremgå hvis der foregår en særlig aktivitet. Alle lørdage vil ligeledes fremgå på klubbens
hjemmeside og så vidt muligt også hvis der er et arrangement på den enkelte dato.
Har du lyst til at arrangerer en aktivitet i ridehuset skal du blot give besked til Salli Pedersen eller
Birgitte Steenfeldt
I dårligt vejr kan vejen til Kildevang være blokeret af sne/snefygning. Vi vil i det omfang det er
muligt opdatere Facebook, om en eventuel lukning af vejen.
Ansvar: Al færden på Kildevang foregår på eget ansvar og man hæfter personligt for eventuelle
skader man selv, eller ens hest skulle risikere at forvolde. Et godt råd er, at du har styr på dine
egne forsikringer.

Adressen er: Kagerupvej 7, Bendstrup, 3400 Hillerød

VIGTIG INFO til dem der køre nordfra.
Hvis I kommer med trailer nordfra (Helsinge), skal I være
opmærksomme på, at der er en viadukt, som er for lav til høje
trailere.
Dato oversigt:
Lørdage fra kl. 11-13
6. Januar
13. Januar
20. Januar
27. Januar
3. Februar
10. Februar
17. Februar
24. Februar

