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Bernt-Håkon Andresen som dessverre gikk bort i 2014 grunnla rideleiren,
og for 53. gang ønskes det velkommen til ny rideleir, som vi er sikre på blir
minst like vellykket som tidligere år. Vår målsetting er å drive rideleir med den
beste kvalitet. Dette går på heste
materiell, bo
forhold, mat, kvalifikasjon på
instruktørene, sikkerhet og tilbud om organiserte aktiviteter også utenom ridning.
I det hele et trygt, godt og lærerikt miljø.
Vi holder rideleiruker hele sommeren. Trivelig stall, ridebane og rund-paddock.
Undervisning på ridebanen i sprang – dressur, og ut på rideturer i flott fjellterreng.
Undervisningen blir ledet av Anita Stebergløkken, som er en erfaren in
struktør. Hun er aktiv rytter og konkurrerer i dressur. Anita er opptatt av stadig å
hente ny lærdom og bringe den videre til elevene. Alle skal dra hjem fra Peer Gynt
Rideleir med økt kunnskap om ridning og hestehold!

Andre tilbud
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Vi har også tilbud til resten av familien om de ønsker å være med.
Med utgangspunkt i en av våre miljøskapende utleiehytter kan dere benytte ste
det til fiske, fjellturer eller delta på bondegårdsferie. Her kan barna delta i stell og
fôring av smådyra våre: Sauer og lam, kanin, gris, katt og høner. Be om egen
brosjyre og priser for dette.
Å delta på rideleir skal være gøy og morsomt, men det skal også bestå av
lærerik undervisning. Elevene deltar i alt hestestell, og alle får innblikk i hvordan
det er å ha egen hest. På fritiden er det mulighet for bading, fiske og kano
padling. Dessuten har vi lekeplass med ballspill og hesteskokasting. For de minste
har vi lekestue, sandkasse, husker og sklie.
På kvelden har vi faste aktiviteter med hyggelig samvær og hesteprat med inn
føring i hestens naturlige adferd. Vi har demonstrasjon av rundpaddockarbeid.
Heste- og underholdningsfilmer vises hver kveld. Elevene er også selv med å lage
underholdning og hygge. Så ta med gode idéer!
Peer Gynt Rideleir har hester for enhver. Store hester til store ryttere,
små hester til små ryttere, og for dem som aldri har sittet på en hest
har vi hester som aldri har vært ridd på!!!
Neida, frykt ikke. Vi har hester og ponnier av flere raser. Alt fra tungdøl til full
blod, men vi er mest opptatt av at de skal være gode skole- og turhester.
Etter flere forespørsler inviterer vi til Ride Weekend i uke 34. Be om eget tilbud!
Har du egne behov for medisinering, matallergi etc. gi beskjed ved påmelding.

Hva koster herligheten?
Rideleirens pris er kr. 3.975,– + kr. 1.400,– i påmeldingspenger.
Dette inkluderer full pensjon på vår trivelige fjellstue.
Påmeldingen er bindende, og ved avbestilling beholder vi kr. 600,–.
Uke 25: Kr. 3.600,- + kr. 1.400,- i påmeldingspenger.
De fleste andre rideleirer går fra søndag til fredag. Hos oss er det fra søndag til
lørdag, så du får en dag ekstra!
Rabattordning: Dersom 5 stk. eller flere melder seg på samtidig, gir vi 10%
rabatt. Melder 10 stk. eller flere seg på, gir vi hele 20% rabatt. Det gis r abatt
bare hvis påmeldingsskjemaene sendes samlet. Rabatten går til fradrag på kurs
avgiften og ikke på påmeldingspengene.
NB! Fjorten dager før kursstart betales kursavgiften, og dersom man ikke møter
frem, blir kursavgiften ikke tilbakebetalt, uten ved dokumentert sykdom.
Vi har dyne og pute, men du må ta med sengetøy selv. Middels stort putevar,
laken og dynetrekk. Vil du bruke sovepose må du ha med laken og putevar. Det er
anledning til å leie sengetøy her på stedet, mot et tillegg på kr. 95,–.
Etter de erfaringer vi har, får man enda større utbytte av kurset når man tar med
egen hest. Du må da være øvet rytter. Dette koster kr. 700,- i tillegg. For å
unngå smittsomme sykdommer på hestene, må vi ha egenerklæring. Legg ved
opplysninger om hesten på eget ark.

Hvordan bli med?
Fyll ut påmeldingsskjemaet og send dette til
PEER GYNT RIDELEIR – SLANGSLIV. 290 - 2643 SKÅBU
eller online: www.peer-gyntrideleir.no
A-kurs (øvet rytter) må mestre galopp og kunne sitte ned i trav.
B-kurs (20 og 10 t skole) må mestre å ri lett. På ridebanen blir gruppene delt i
to, slik at det normalt ikke blir mer enn 6 elever på hver gruppe.
I uke 33 har vi, i tillegg til de andre gruppene, egen gruppe for helt nybegynnere.
Jo flere ukealternativer du setter opp, jo sikrere er du på å få plass. Er det flere
som vil komme sammen og bo på samme rom, er det fint om dere sender på
meldingsskjemaene i én konvolutt.
Når du har fått plass får du beskjed om hvilken uke du skal være på rideleiren. Du
vil samtidig få tips om reisemåte og hva slags klær og annet utstyr du skal ha med
deg. Først da skal du sende påmeldingspengene – og du er sikret en
herlig rideferie.
Programmet starter med kveldsmat søndag kl. 19.00, så det er en fordel
å ikke komme for tidlig, da dagen ellers kan bli lang. Siste måltid er frokost
lørdag kl. 08.30.
Skulle det være noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Her er vårt varierte tilbud!

Håper du finner noe som passer akkurat for deg
Uke 25 ønsker jeg meg en liten gruppe med bare øvede ryttere.
Uke 26, 27, 32 og 33 blir det både A og B grupper. Erfaringsmessig har vi gode erfa
ringer der voksne kommer sammen med barn. Stor aldersspredning gir hyggelig miljø.
Uke 28 blir for veteraner, dvs. øvede ryttere som har vært deltakere her før. I
flere år har vi hatt slike kurs som har vært meget vellykket. Hestene danser! Under
visning/innføring i lange liner og løshopping. Her blir det økte utfordringer. Andre
øvede ryttere er også velkommen!
Uke 29 og 30 er reservert for Penny&Friends medlemmer. Påmeldingsskjema
blir sendt ut i Pennypakken i mars. Det blir holdt kurs for litt øvede og øvede.
Dersom du bruker vårt påmeldigsskjema må du oppgi medlemsnummer. Eventuelle
restplasser selges etter 1. juni.
Uke 31: Hest og kultur – Rideleir for voksne.
Drømmer du om å oppleve fjellet fra hesteryggen, men kvier deg for å dra på leir
med tenåringer? Da har vi tilbudet for deg over 18 år. Vi har også her A- og B-kurs.
Vi har aktiviteter og dagsprogram som kan tilpasses ulike behov. Noen ønsker mer
undervisning på ridebanen. Noen ønsker mer turridning. Vi deler inn i grupper etter
alles ønsker. Det hele avsluttes med tur til den kritikerroste friluftsoppsetningen av
Peer Gynt ved Gålåvatnet. En fantastisk opplevelse! De som ikke ønsker billet
ter, må gi beskjed ved påmelding. Billettprisen blir refundert.
Følg lystene dine og bli med! På torsdag kveld skal vi på en guidet tur i nær
området. Overraskelses tur!
Mat er en viktig del av ferieopplevelsen. Du kan regne med å finne god, norsk
fjellkost på bordet i den gamle spisestua. Dere bor i to- eller firesengsrom. Er
dere en gjeng som reiser sammen og ønsker litt bedre plass, finnes det også små
og store velutstyrte hytter. (Pristillegg). Be om egen brosjyre.
Hest- og kulturuke 31 koster kr. 5.400,- + kr. 1.400,- i påmeldingspenger, som i
tillegg til rideleiren inkluderer kulturinnslagene og økt matstandard.
Enkeltromstillegg er kr. 650,-, så langt plass kan skaffes.
I uke 33: Denne uka åpner vi for alle nivåer. Øvede, litt øvede og en liten
gruppe for helt nybegynnere ønskes velkommen. Av erfaring er det flere voksne
sammen med barn/barnebarn.
I uke 34: Ride-Weekend for dere som ikke ønsker en hel uke med rideleir.
Be om eget tilbud!

PÅMELDINGSSKJEMA 2021 (skriv tydelig!)
Navn:________________________________________________________

Skriv ikke her.

Adresse:______________________________________________________

Nr.

Postnr.:________

Dato

Poststed: ____________________________________

Telefon:_____________________ Mobiltlf.: ________________________

Øv

E-post: ______________________________________________________		

Inn

Alder:_____________________ Vekt:____________ Høyde: __________

Kurs

Øvelsesgrad :

Seng

Øvet rytter

20 t. skole

10 t. skole

Hvilken rideskole:______________________________________________

Hest

adr.: _________________________________________________________

Rab.

Har vært på Peer Gynt Rideleir antall år:________
Har med sengeklær selv

Ja

Nei

Har med egen hest

Ja

Nei

Jeg vil hentes på Vinstra stasjon

Ja

Nei

Du setter altså 1 (en) i rubrikken til venstre for den uken som passer best. 2 (to) i den
uken som passer nestbest osv. De ukene hvor du ikke kan delta setter du intet tall.
Uke 25
Uke 26
Uke 27
Uke 28
Uke 29
Uke 30
Uke 31
Uke 32
Uke 33
Uke 33
Uke 34

20. – 26. juni
27. juli – 3. juli
04. juni – 10. juli
11. – 17. juli
18. – 24. juli
25. – 31. juli
01. – 07. august
08. – 14. august
15. – 21. august
21. – 22. august
27. – 29. august

Øvede ryttere, en liten gruppe
Øvede og litt øvede ryttere
Øvede og litt øvede ryttere
Veteraner. Øvede ryttere
Reservert for Penny & Friends medlemmer
Reservert for Penny & Friends medlemmer
Hest og kultur. Voksne ryttere
Øvede og litt øvede ryttere
Åpent for alle grupper, også nybegynnere
Ride-Weekend med DNT Gudbrandsdalen
Ride-Weekend. Be om info

Andre opplysninger: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Underskrift av foresatte dersom du er under 18 år. __________________________________
Faktura ønskes på e-post:

■

på postadresse:

■

www.dg-trykk.no

Hesteglede
og leselyst!
I Penny & Friends gir vi barn glede og motivasjon for lesning,
alt ved hjelp av deres store hesteinteresse. Hver unike pakke
har et spesielt tema og inneholder alltid det fine Penny &
Friends-magasinet, en unik hestebok og praktiske hesteting.
Les mer på pennyfriends.no

