Sommerferiedage i VK
5. til 8. August 2021
Breddeudvalget har hermed igen fornøjelsen af at invitere jer
på sommerferietur i det skønne område omkring
Dronninglund.
Vi skal i år bo hos Anne Grethe og Ole på deres nye ejendom nord for Thorup tæt på
Storskoven.
Tilmelding til Line på tlf. 23443222 eller mail: vksekretaer@hotmail.com
Sidste frist for tilmelding 1. august.
I kan overnatte. I kan deltage en eller flere dage, som det passer jer.
Der vil være fælles morgenmad med briefing før dagens tur.
Turene vil variere i længde fra 15 til 25 km. Der vil være kortere ture for de små heste/ponyer.
Vi sætter flag, så alle kan køre i eget tempo og mødes så i pauserne. Vi medbringer hver især mad og drikke til
dagens tur.
Efter turene er der hygge på pladsen og fællesspisning om aftenen efter nærmere aftale mellem deltagerne.

Ellers fremgår de praktiske detaljer af nedenstående:
Sted: Ø. Thorupvej 3, 9320 Hjallerup hos Anne Grethe og Ole Nørgaard.
Overnatning: Medbring campingvogn, prærievogn eller telt, så etablerer vi en ”primitiv” lejrplads.
Toilet og bad: Der er toiletvogn med 1 bad + ekstra toilet i hestestalden.
Køkken: Der indrettes ”køkken” i garagen. Her er køleskab til jeres medbragte mad, kaffemaskine og elkedel. Der er
en grill. Vi kan sidde i garagen og spise.
Opstaldning: I laver selv folde til hestene, når I kommer. I skal medbringe ca. 75 meter tråd, ledhåndtag og spande.
Anne Grethe har hegnspæle til 6 folde. Der hegnes, så hestene kun går på fold med deres makker. Medbring selv
korn/kraftfoder til jeres heste.
Pris: Ved overnatning betales for hest på græs 150 kr. pr vogn incl. kusk ved deltagelse alle dage. Deltagelse 1
dag/nat 50 kr. Passagerer og medhjælpere på vognen betaler 50 kr. pr person ved deltagelse alle dage. Deltagelse 1
dag koster 25 kr. pr person. Fællesspisning ca. 50 kr. pr person pr gang (afregnes efter indkøb af mad).
Betaling: Betal kontant eller på mobile pay til Kirsten Damgaard, når I møder ind.
Mobile Pay på 40178211.

Program:
Torsdag: Indkvartering i løbet af eftermiddagen.
Fredag og lørdag: Heldagsture i Dronninglund Storskov.
Søndag: Formiddagstur i Dronninglund Storskov.
Praktisk information: Hestepærer skal samles op udenfor beboelser. Medbring derfor spand og
skovl til dette.
Kontakt: Kirsten Damgaard på 40178211 eller Anne Grethe Nørgaard på 51184247, hvis I har spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer til et par hyggelige dage med hestevognskørsel, naturoplevelser og gode snakke om
lejrbålet
På breddeudvalgets vegne
Kirsten Damgaard

