Turkalender Dagfari jan 2018 - sep 2019
06/01-2019

Ingen Fællestur i Gribskov, fordi P-pladsen ved Ottevejskrydset er
under ombygning.

13/01-2019

Nytårstur til Hvidekilde.
Start: Den nye P-plads v/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.

03/02-2019

Fællestur i Gribskov, hvor Preben er turleder.
Læs mere på Facebook
Mødested: Den nye P-plads v/Ottevejskrydset kl.10.30
Skriv gerne på Facebook, hvis du deltager

24/02-2019

Tur til Fændrikhus, hvis vejret tillader det.
Start: Den nye P-plads v/Ottevejskrydset kl. 10.30 eller
Start: Skovdam sø (søen på Vildedamsvej) kl.10.30 eller
Start: Kagerup station kl.10.30
Alle hold mødes ved Fændrikhus kl.ca.12, hvor vi kan købe kaffe,
kage og små lune retter. Der er fold til hestene
Tilmelding til Vibeke Ellekær vibekepie@mail.dk senest 20/2
Skriv ved tilmelding, hvor I starter.
Læs mere på FB senere om udvalg af mad m.m.

03/03-2019

Fællestur i Gribskov, hvor Preben er turleder.
Læs mere få Facebook
Mødested: Den nye P-plads v/ Ottevejskrydset kl.10.30
Skriv gerne på Facebook, hvis du deltager

17/03-2019

Tur til Rude skov.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Femsølyng, Hørsholm Kongevej
(der er en lille grusvej ind til P-pladsen). Vi rider kl 10:30.
Turen slutter ved shelter-pladsen, som ses fra P-pladsen, og her
spiser vi vores medbragte madpakker og drikkevarer. Der er en fold til
hestene. Selve rideturen tager ca. 2 1/2 time.
Torben og Eva er guider
”Vi vil vise jer de mange smukke søer og moser og stejle bakker i
Rude Skov, som stammer fra istidens randmoræne og dødislandskab.
Vi rider også ud på De Grønne Stier i Søllerød Naturpark.”
Mødested: Femsølyng kl.10.30. Se på kortsiden på Dagfari.dk
Tilmelding til Stefanie Jacobsen på stef_lucie@hotmail.com eller
sms 29455577

07/04-2019

Fællestur i Gribskov, hvor Preben er turleder.
Læs mere få Facebook
Mødested: Den nye P-plads v/ Ottevejskrydset kl.10.30
Skriv gerne på Facebook, hvis du deltager

27/04-2019

O-ridt i Grib skov.
Så inviteres I igen til O-ridt, denne gang i Grib skov. Man kan ride
alene eller på hold med max.3 ryttere. Der er start mellem kl.10 og 11
fra Ottevejskrydset (se kort på hjemmesiden).
Starttider kan ses på hjemmesiden eller FB en uge før. Max 12 hold
Medbring madpakke. Der er kaffe og kage, når I kommer tilbage.
Forventet sluttidspunkt kl.13.
Pris: 50kr. pr rytter, som betales ved tilmelding.
Tilmelding senest 20/4 til Birgit Lehmann på
birgit.lehmann@skolekom.dk eller tlf/sms 22832280

05/05-2019

5 maj er Skovens Dag og der er arrangementer overalt i Danmark.
Se www.skovensdag.dk
Igen i år regner vi med 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: Den nye P-plads v/Ottevejskrydset kl.10.30
Tilmelding senest 28/4 til Birgit Lehmann på
birgit.lehmann@skolekom.dk eller tlf/sms 22832280

12/05-2019

Tur til Geopark Odsherred
Turen går gennem kulturlandskabet Geopark Odsherred. Vi bliver
guidet gennem de skønneste landskaber både klitter og fjord. 15 – 20
km med indlagte pauser. Der bliver muligvis egenbetaling. Turen er
under planlægning. Se mere herom på hjemmesiden og FB i januar.
Tilmelding til Susanne Holst på susanne.holst1@skolekom.dk eller
tlf/sms på 21778003

02/06-2019

Fællestur i Gribskov, hvor Preben er turleder.
Læs mere få Facebook
Mødested: Den nye P-plads v/Ottevejskrydset kl.10.30
Skriv gerne på Facebook, hvis du deltager

22/06-2019

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
medbragte madpakker. Husk grime. 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
20-22/09-2018

Klubweekend på Søborggård i Søborg.
Konceptet for weekenden er hyggeligt samvær og ridning på vores
islandske heste. Vi planlægger noget med at prøve terrænspring,
også på helt lavt niveau, hvis man har lyst.
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

