Velkommen til rideleir uke 33!
Oppmøte : Mandag 10 august kl 10.00.
Siste dag: Fredag 14 august.
Leiren slutter kl 16 hver dag.

Corona:
På grunn av Corona, har vi i år ikke lov å låne ut ridehjelmer og annet rideutstyr til elevene. Alle
elever må derfor ha med egen hjelm. Om noen har sikkerhetsvest ta gjerne også med denne. Viktig
at ingen glemmer hjelm! Alle elever må også bruke hansker under ridning. Elevene har heller ikke
lov å ha med mat/godis som skal deles med hverandre. Alle som møter på leir må være friske, og
det kan ikke ha vært sykdom med Corona lignende symptomer i nærmeste omgangskrets siste to
uker før oppmøte på leir.

Ta med:
Stor matpakke og drikke.
Egen ridehjelm og hansker. (sykkelhjelm kan evt brukes.)
Skotøy med liten hel, min 1cm. Gjerne ridesko/ridestøvler.
Ytterjakke, (lue og hansker dersom det blir kaldt).
Badetøy og håndkle.

Generell info:
Leiren går hver dag, mandag til fredag kl 10-16. Dersom noen har behov for annet oppmøte så avklar
dette med oss på forhånd. Rideleiren er full og vi er både nye og gamle elever. Vi vil gå igjennom
smitteregler/rutiner med alle når vi begynner på mandagen, og ellers så stoler vi på at ingen møter
uten å være friske. Dette er en uke fylt med aktiviteter både innendørs og utendørs og selv om vi
legger til rette for å unngå nærkontakt mellom elevene kan vi ikke garantere at det ikke oppstår.
Elevene vil bli delt opp slik at alle får ri på sitt nivå. Vi har lagt opp til en rekke morsomme aktiviteter
for elevene både med og uten hest. Dersom vi har været på vår side så vil vi være mye ute, både i
ridningen og i andre aktiviteter. Vi planlegger også en tur til badestranden, så det er lurt å huske
badetøy slik at vi raskt kan ta turen dit etter ridning dersom det blir sol! På grunn av corona, blir det
ikke felles oppvisning for foreldre på fredagen i år som vi har brukt før, men elevene skal få en kjekk
aktivitet internt siste dagen likevel!
Igjennom uken så vil elevene få prøve seg på ulike aktiviteter med hest utenom ridning på bane, turridning, kjøring med hest og vogn, ulike ballspill med hest, voltige, rebusløype med hest, gymkana
m.m. Elevene får også være med på stell av hestene og det arbeidet vi gjør i stallen.

Vi håper at alle skal få en kjekk uke, nye venner og at vi skal kose oss masse!!
Dersom noen har spørsmål, tips eller ønsker vedrørende Corona-situasjonen, ber vi om at dere tar
kontakt på mail i god tid før oppmøte.
May Siri vil ha med seg to erfarne hestejenter som blir medhjelpere hele uken. Vi vil også forsøke å
knipse bilder underveis i leiren som alle får tilsendt på messenger når leiren er ferdig. Disse bildene
er til privat bruk for dere. De bildene som evt vi ønsker å benytte blir dere spurt om før bildene blir
publisert. Dersom noen ikke ønsker at det blir tatt bilder av sitt barn ber vi om at vi får beskjed om
dette før leiren starter.
Stall Stene har en egen instagram konto hvor vi legger ut glimt fra hverdagen i historien. Følger dere
denne vil dere se hva vi holder på med til vanlig, og videoglimt fra leiren når den pågår (ikke
nærbilder uten avtale.)

Betaling:
Det blir sendt ut faktura for betaling av leiren i egen mail til hver enkelt. Merk betalingen med
faktura nummer. Frist for betaling er 15.juli. (Merk at all påmelding er bindende.) Elever har ikke
anledning til å møte på leiren uten at betalingen er gjort så langt det ikke er inngått en annen avtale.

Da ses vi i uke 33! Vi gleder oss!!

Mvh
May Siri Stene og alle våre firbeinte venner :D

