Ung med Fjordhest
Camp den 18.- 19. og 20. august 2017
Hermed tilmeldingsblanket til vores Ung-Camp for unge, der har interesse for Fjordhesten.
Formålet er at skabe endnu større interesse for brugen og avlen med Fjordheste.
Arrangementet er forbeholdt unge mellem 14 og 24 år.
Deltagere kan møde ind på Vilhelmsborg fredag mellem kl. 13.00 og 14.00
I år har vi fået tilbudt at afholde arrangementet i forbindelse med Hingstekåringen på
Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320. Deltagerne i Ung Campen skal campere på afmærket campingområde i egne medbragte telte eller campingvogne. Der vil altid være voksne til stede. Der er fuld
forplejning hele weekenden.
I skal medbringe egen hest (Husk hestepas med gyldige vaccinationer). Den bliver opstaldet i boks,
der er halm til rådighed og inkl. i deltagergebyret. I medbringer selv hø og grov-kraftfoder.
Hvis man ønsker at have hingst med, kontakt da Jane Thomasberg (50992868) inden tilmelding.
For de af jer som har lyst til at deltage i Vilhelmsborg-Cuppen, skal i selv tilmelde og betale
tilmeldingsgebyr, dette er ikke inkl. i deltagergebyret. Det samme er gældende hvis nogle ønsker
at starte Championat.
Vi har sammensat et spændende program med fokus på brugen af Fjordheste.
Programmet kan pt. Ikke offentliggøres men der vil være mange spændende aktiviteter med
hesten og der bliver mulighed for lidt undervisning i både dressur og spring.
Deltagerne vil få undervisning af dygtige undervisere, krydret med en kæmpe portion sociale og
faglige tiltag.
Vi ønsker udover at give de unge gode redskaber til omgangen med deres heste, og at styrke det
sociale sammenhold der allerede er i Fjordhesten Danmark.
Der er desværre et begrænset antal pladser til dette arrangement, og da vi fornemmer, at der er
stor interesse for deltagelse, tildeles pladserne efter ”først til mølle” princippet.
Umiddelbart før Campen vil alle tilmeldte modtage en mail med flere informationer.
Vi glæder os til en rigtig hyggelig og lærerig weekend.

