Rødovre, 26. august 2013

Åben Rideklub i Glostrup
Lørdag den 31. august 2013 fra kl. 12-15 afholder Glostrup Rideklub ”Åben Rideklub”. Alle
interesserede er velkomne til at besøge Glostrup Rideklub og opleve stemningen i en rideklub.
Vi byder på et spændende program, som viser de mange former for aktiviteter, ridesporten byder
på:


Kl. 12.00 – Velkomst på gårdspladsen



Kl. 12.30 – Opvisning i mountain games – der er fuld fart på, når Trine og hendes hest
Molly suser ud og ind mellem slalompinde og kejler



Kl. 12.45 – Opvisning i voltigering – vores modige voltihold udfører gymnastiske øvelser fra
hesteryg



Kl. 13.00 – Pony ridning og mulighed for at strigle en pony eller hest – ren hygge på
gårdspladsen, hvor du får mulighed for komme tæt på ponyer og heste



Kl. 14.00 – Opvisning i dressur – et par af klubbens aller dygtigste dressurryttere og heste
giver opvisning i det, der ofte betegnes som verdens sværeste sportsgren..



Kl. 14.10 – Opvisning i paradressur – vores enestående handicaprytter Luna viser, at alle
kan ride, hvis de vil!



Kl. 14.15 – Konkurrence i højdespring – et absolut højdepunkt, hvor 5 af klubbens dygtigste
springryttere og heste dyster i hvor høje forhindringer, de kan forcere..



Kl. 15.00 – Afslutning og tak for en god dag

Der vil være repræsentanter fra klubben til stede, som kan fortælle om de muligheder og aktiviteter,
der er i rideklubben, og der vil selvfølgelig også være mulighed for at melde sig ind i klubben.
Vi håber, at se rigtig mange besøgende på dagen. Arrangementet er gratis, og kræver ingen
tilmelding.
På Dansk Rideforbunds hjemmeside kan man få yderligere oplysninger omkring arrangementet.
Læs mere på www.aabenrideklub.dk
Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Tina Feldt Jessing på telefon 40 54 64 14.

Rideklubbens adresse er Parcelgårds Rideskole, Sortevej 52, 2600 Glostrup.

Fakta
*Over 60 rideklubber deltager i Åben Rideklub dagen.
*Dansk Ride Forbund har 70.690 medlemmer
*450 Klubber er medlemmer under Dansk Ride Forbund
*Dansk Ride Forbund er den 8. største organisation under Danmarks Idrætsforbund

Med venlig hilsen
DANSK RIDE FORBUND og GLOSTRUP RIDEKLUB

Side 2 af 2
www.rideforbund.dk

