
Nyt tilbud til voksne og senior ridning i Hestehavens Rideklub. 

 

Går du og har lyst til at genoptage eller prøve ridning i trygge rammer på en 

rideskole, har vi et godt tilbud til dig. Vi laver et kursus, hvor man lærer omgang med 

heste, ridning evt. m trækker og social hygge m kaffe, småkager, drikkelse. 

Hestehavens Rideklub ligger i udkanten af Bogense på Harritslevvej 17, man drejer 

til højre overfor Cirkel K, når man kommer fra Særslev til Bogense. 

Vi har planlagt flg. 4 torsdage til at starte med. og bliver det en succes, kan det 

fortsætte. Alle er meget velkomne. 

Torsdag d. 28/10 og 4/11 og 11/11 og 18/11 fra kl. 10.30 til 12. 

Pris for 4 gange er 500 kr. ellers er det 150 kr. pr gang. (mp 52685 eller kontant) 

Tilmelding pr tlf. (seneste tirsdag i ugen man vil deltage) 

 Ulrik Kjær på 40 16 66 25 eller Pernille Kjær 24 60 50 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyt tiltag for voksne i Hestehavens Rideklub: 

Hvem: Alle voksne og senior som har lyst til at genoptage eller prøve ridning i trygge 

              rammer på rideskolen.                                                               

 Hvad: Kursus hvor man lærer omgang med heste, ridning evt. med trækker og social 

             hygge med kaffe, småkager og drikkelse. 

Hvor: Hestehavens Rideklub, Harritselvvej 17, 5400 Bogense. 

Hvornår: 4 torsdage fra kl. 10.30 til 12.  

                 d. 28/10 og 4/11 og 11/11 og 18/11 

Pris:  4 gange koster 500 kr. og ellers 150 kr. pr gang (mp 52685 eller kontant) 

Tilmelding: senest tirsdag før man ønsker at komme   

                     Ulrik Kjær 40 16 66 25 eller Pernille Kjær 24 60 50 56 
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 Hvad: Kursus hvor man lærer omgang med heste, ridning evt. med trækker og social 

             hygge med kaffe, småkager og drikkelse. 

Hvor: Hestehavens Rideklub, Harritselvvej 17, 5400 Bogense. 
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Pris:  4 gange koster 500 kr. og ellers 150 kr. pr gang (mp 52685 eller kontant) 
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                     Ulrik Kjær 40 16 66 25 eller Pernille Kjær 24 60 50 56 

 



 

 

 

 

 

 


