
RIDELEJR HOS STUTTERI VALHAL 

Uge 26, 27 og 28, 2021 

Uge 26 - for begyndere  

Aktiviteten er for begyndere og finder sted d. 28 juni - 30 juni kl. 9 - 14.30 

Adressen: Nedergaden 9, 8500 Grenå 

Aldersgruppe: Fra 7 år 

Pris: 500 kr 

På ridelejren vil vi ride i naturen og på bane. Der vil være hygge 

og plejning af hestene, og deltagerne vil få en forståelse for at 

arbejde med heste. Vi vil også lave forskellige lege, som fx 

pony games.   

Der vil være frokost til børnene, og mulighed for frugt hele 

dagen. 

Tilmelding skal foregå til Nellie Kildahl på tlf. 40 75 63 67 

Sidste tilmeldingsfrist: 14 juni 

 

Uge 27 - for let øvede  

Aktiviteten er for let øvede og finder sted d. 5 juli - 8 juli  

kl. 9 - 14.30  

Adressen: Nedergaden 9, 8500 Grenå 

Aldersgruppe: Fra 7 år 

Pris: 700 kr 

På ridelejren vil vi ride i naturen, på bane og en langtur. Der vil være hygge og plejning af 

hestene, og deltagerne vil få en forståelse for at arbejde med heste. Vi vil også lave 

forskellige lege, som fx vandtølt.  

Der er mulighed for at medbringe egen hest.  

Der vil være frokost til børnene, og mulighed for frugt hele dagen. 

Tilmelding skal foregå til Nellie Kildahl på tlf. 40 75 63 67 

Sidste tilmeldingsfrist: 21 juni 

 

 



RIDELEJR HOS STUTTERI VALHAL 

Uge 26, 27 og 28, 2021 

 

Uge 28 - for øvede 

Aktiviteten er for let øvede og finder sted d. 12 juli - 15 juli  

kl. 9 - 14.30  

Adressen: Nedergaden 9, 8500 Grenå 

Aldersgruppe: Fra 10 år 

Pris: 700 kr 

På ridelejren vil vi ride i naturen, på bane og en langtur til stranden og heden. Der vil også 

være teori, og der vil være hygge og plejning af hestene, og deltagerne vil få en forståelse 

for at arbejde med heste. Den sidste dag vil børnene lave kvadrilleridning. Vi vil også lave 

forskellige lege og konkurrencer. 

Der er mulighed for at medbringe egen hest.  

Der vil være frokost til børnene, og mulighed for frugt hele dagen. 

Tilmelding skal foregå til Nellie Kildahl på tlf. 40 75 63 67 

Sidste tilmeldingsfrist: 27 juni 

 

 

 


