
Skeifas weekendtur den 25-26. august 2018   

 

Kun for medlemmer af Skeifa 

 

Traditionen tro inviterer Skeifa på fælles weekendtur i det fynske den sidste weekend i august.  

Det bliver igen i Langesø-skovene. 
Ryttere og heste får base på Rue Hed 24, 5462 Morud. 
 

Vi mødes lørdag formiddag ca. kl. 10. Ca. kl. 11 rider vi en tur på 3-4 timer.  

Frokostpause undervejs –mad og drikkevarer kører vi ud inden afgang.  

Vi kan evt. afkorte turen, hvis nogle deltager får behov – evt. deler vi os. 

 

Deltagerene får praktiske opgaver omkring måltiderne og nogen skal i køkkenet.  

Søndag rider vi tur på et par timer, spiser frokost derefter pakker sammen og kører hver til sit. 

 

Tilmeldingen via  www.sporti  , tilmeldingsfrist 12. august 2018 
Max. 18 deltagere 
 
Priser :  
130 kr. hvis du har ridekort til Langesøskovene  
330 kr. hvis du ikke har ridekort.  
Prisen er inkl. aftensmad lørdag, 2x frokost med drikkevarer, 1 x morgenmad.  

 

Hestene skal gå på separate mindre folde , du selv medbringe hegn til din fold og gerne strøm. 

Medbring også eget stråfoder, der er næppe græs.   

Du kan overnatte sådan: 

a) Indendørs sammen med andre deltagere på stuegulv på egen madras /underlag 

b) Eget telt/campingvogn 

c) Egen trailer /bil  

d) Indendørs i værelse med 2 senge   – - 2 skal overnatte i rummet  

e) Indendørs i kontor med plads til 2 personer m. egen madrasser /underlag  - 2 skal overnatte i 

rummet  

http://www.sporti/


f) Indendørs i værelse med 1 senge      

 

 

OBS:  d, f, g kan kun bookes en gang – og det er først til mølle og så skal du skrive, hvem du aftalt at dele 

værelset med.  Du skal selv medbringe sengetøj og linned 

  

Drikkevarer til frokost, morgenmad, kaffe og te er inkl. i prisen.   
Øvrige drikkevarer, slik og snacks skal du selv medbringe.      
 
Mere praktisk information tilsendes deltagere pr. e-mail ca. en uge før vi mødes.   

 

Vi glæder os til at være med jer og jeres heste.  

Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldte eller evt. sygdom.   

 

Venlige hilsner fra Ole Søgaard og Kisse Leth 

Har du brug for at vide mere, så kontakt Kisse på tlf. 2445 6113 eller email kl@skeifa.dk 
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