Turkalender – Dagfari – forår 2018
14/01-2018

Nytårstur til Hvidekilde , hvor Preben Gjesing er turleder.
Start: Ottevejskrydset kl. 10.30 eller
Start: Skovdam sø (søen på Vildedamsvej) kl.10.30 eller
Start: I Helsinge på Gl.Frederiksborgvej 30 kl.10.30
Alle hold mødes ved Hvidekilde ca. kl.12, hvor der venter varm mad
på bål.
Pris: 50kr, som betales ved tilmelding på mobilepay 21778003
Tilmelding til Susanne Holst på susanne.holst1@skolekom.dk eller
tlf/sms på 21778003. Skriv ved tilmelding, hvor I starter.

04/02-2018

Fællestur i Grib skov, hvor Preben er turleder.
Mødested Ottevejskrydset kl.10.30
Preben har redet i Gribskov i mange år fra Stenholt. Det er altid
spændende og afvekslende ture. Se Prebens turopslag på Dagfaris
Facebookside forinden turen og giv meget gerne besked der, hvis du
deltager.

04/03-2018

Fællestur i Grib skov, hvor Preben er turleder.
Mødested Ottevejskrydset kl.10.30
Skriv gerne på Facebook, hvis du deltager

18/03-2018

Tur i Grønholt. Vi rider i Stenholt Vang. Der vanker varm cacao på
Eghjorten.
Mødested: Grønholt trinbræt kl.10.30.
Tilmelding til Birgit birgit.lehmann@skolekom.dk eller på sms på
2283228

01/04-2018

Fællestur i Grib skov, hvor Preben er turleder.
Mødested Ottevejskrydset kl.10.30
Skriv gerne på Facebook, hvis du deltager

15/04-2018

Parforcetur 3. Jægersborg Dyrehave og hegn
Vi har redet turene i Grib skov og Store Dyrehave, så nu er turen
kommet til Jægersborg Dyrehave. Parforcejagtlandskabet er som
bekendt kommet på Unescos verdensarvsliste i 2015 og rummer
mange spændende historier.
Læs mere på www.parforce.dk Her er ikke så meget om heste endnu,
men det kommer.
Mødested: Bøllemosevej kl.10.30. Se kort på Dagfari.dk
Husk madpakke
Tilmelding til Birgit birgit.lehmann@skolekom.dk eller på sms på
22832280

06/05-2018

6 maj er Skovens Dag og der er arrangementer overalt i Danmark. Se
www.skovensdag.dk
I år vil vi prøve at deltage i Skovens dag ved Kagerup station. Vi rider
fra Ottevejskrydset til Kagerup, hvor vi sætter hestene på små folde, vi
selv laver. Vi bliver en god times tid, hvor vi måske køber en pølse,
giver en træktur til besøgende, og rider så hjem igen. Vi håber, det

kan blive en hyggelig dag, hvor vi kan mødes med andre af skovens
brugere fx O-løbere, spejdere, mountainbikere m.fl.
Mødested Ottevejskrydset kl.10.30
Tilmelding til Birgit birgit.lehmann@skolekom.dk eller på sms på
22832280 senest
27/05-2018

Tur til Esrum kloster. Vi rider fra Skovdamssø ( se kort på Dagfaris
hjemmeside) gennem den nordlige del af Grib skov til Esrum
Møllegård. Her spiser vi lækker økologisk frokost, som købes i caféen.
(Obs : der er også mulighed for at blive samlet op på P-pladsen på
Præstevejen i Mårum, nær nr 162 – det er så kl 10.00 )
Der er grej, så vi kan lave fold til hestene. Der er IKKE strøm på, men
vi kan se hestene fra, hvor vi sidder.
Mødested: Skovdamssø kl.10.30
Tilmelding til Vibeke Ellekær vibekepie@mail.dk eller på sms
24640925.

2-3/06-2018

Tur til Multebjerg med overnatning i sheltere.
Gå ikke glip af den første tur i Dagfaris historie, hvor vi skal overnatte i
det fri med vores heste. Mad, foder, soveposer m.m. bliver kørt dertil i
bil. Max 15 deltagere. Meget mere om denne spændende tur, som
Preben står for, senere på FB og hjemmesiden.

30/06-2018

Midsommertur fra Helsinge til Gribsø og retur kl.10.30 – ca.16.00
Mødested: Dyrelundgaard, Gammel Frederiksborgvej 30, 3200
Helsinge
Vi rider fra Helsinge til Gribsø, hvor vi holder pause og spiser vores
madpakker. Vi rider tilbage til Helsinge, hvor vi slutter eftermiddagen
med kaffe og kage i Torbens have eller udestue – alt efter vejret.
Hestene står på fold imens. En lille betaling for kage må påregnes
Tilmelding til Stefanie Jacobsen på stef_lucie@hotmail.com eller
sms 29455577

26/08-2018

Tur i Tisvilde Hegn. Vi rider en tur på ca. 2½ time i Tisvilde Hegn –
der er mulighed for at bade i havet med hesten.
Medbring gerne madpakker – vi holder spisepause undervejs
Mødested: P-pladsen ved Stængehus kl.10.30
Tilmelding til Stefanie Jacobsen på stef_lucie@hotmail.com eller
sms 29455577

14-16/09-2018

Vi arbejder på at arrangere en klubweekend på Helenekilde
feriecenter i Tisvilde. Konceptet for weekenden er hyggeligt samvær
og ridning på vores islandske heste i det dejlige terræn i Tisvilde.
Mere senere, men sæt kryds i kalenderen.
Spørgsmål til Susanne Holst 21778003 eller
Birgit Lehmann 22832280

Husk altid at checke hjemmesiden eller Facebook for eventuelle ændringer i programmet.
Kom meget gerne med idéer til ture. Mail til en fra turudvalget. Mailadresser findes på
hjemmesiden

