TRENINGSSAMLING FH-RYTTERE
Norges Rytterforbund v/ Grenutvalg funksjonshemmede (GU-FH) inviterer til
rekrutterings-/ treningssamling for funksjonshemmede ryttere på Stall Kolnes

lørdag 24. oktober kl 12.00 til søndag 25. oktober 2015 ca kl 15.00
(slutt-tidspunkt vil avhenge av antall påmeldte).

Samlingen er åpen for alle funksjonshemmede med noe rideerfaring. Hensikten med
samlingen er å rekruttere nye FH-ryttere til sporten, samt å gi inspirasjon til videre
trening og satsing for ryttere som allerede er ”i gang”. Det blir anledning til å ta med
egen hest eller låne hest ved Stall Kolnes. Det vil bli ridetrening, teori og informasjon. På
søndag blir det mulighet for programridning med dressurdommer Rune Mæle.
Fullstendig program kommer.
Det er mulighet for å bli klassifisert på samlingen. Pris: kr 500,- som betales direkte til
klassifisør.
Sted: Stall Kolnes, Kolnesvegen 42, SOLA. E-post: kolnes.hest@lyse.net
Instruktør: Sigrid Rui
Kontaktperson GU-FH: Silje Gillund, silje@guldkunrud.no Telefon: 99242821
Priser:
Pris for rytter lørdag - søndag: kr 1 500,- inkluderer oppstalling/ undervisning /lunsj.
*NB. Inkluderer ikke høy/kraftfor til egen hest. Dette må medbringes.
Pris for ledsager lørdag - søndag: kr 750,- inkluderer lunsj.
**Grad 1 eller 2 rytter kan ha med seg 2 ledsagere for prisen av én.
Ønsker du å ankomme fredag, må oppstalling betales utenom av deltaker selv. Den er
ikke inkludert.
Deltakeravgiften vil bli fakturert og er sterkt subsidiert av GU-FH.
Påmelding:
Påmeldingen skjer ved å følge denne linken: Treningssamling FH-ryttere Stall Kolnes.
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfrist: onsdag 14. oktober 2015 kl 22.00.

TRENINGSSAMLING FH-RYTTERE
Overnatting:
Det er ikke mulighet for overnatting på stedet, så hver enkelt må selv ta ansvar for
reservasjon på hotell for seg og evt. ledsager. Her følger anbefalte overnattingssteder:

Sola Airport Hotell , Rica Airport Hotell, Rica Forum Hotel

NB. Utgifter til overnatting er ikke inkludert i påmeldingsavgiften.
Måltider:
Det serveres lunsj lørdag og søndag og det vil bli felles middag lørdag kveld. Gi beskjed
om eventuelle allergier ved påmelding.

VELKOMMEN TIL TO LÆRERIKE DAGER OG SOSIALT SAMVÆR!

