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Nyhedsbrev fra Østrup Turridning, september 2014:

Kære ryttere og hestevenner
Det har været skønt vejr til rideturene her i sommer, og vi vil gerne fortælle om
vores kommende ture, hvor du bl.a. kan opleve efterårslandskabet fra hesteryg.

Museumsturen

Børnelejr i efterårsferien
I år afholder vi igen børnelejr i
efterårsferien, uge 42. Lejren varer 4
dage, børnene bor og spiser her, der er
mange timer i sadlen hver dag.
Der er striglekonkurrence, varm hot
pot, burger, slik og meget andet sjov,
men her er også professionel
pædagogik og omsorg. Se mere om
ridelejrene på denne link.

I samarbejde med Øhavsmuseet i
Fåborg har vi i år arrangeret 3 guidede
rideture på islandske heste fra Østrup
til istidslandskabet i Svanninge Bakker.
Søndag den 28. september laver vi den
4 og sidste tur iår, og i selskab med
landskabsarkæolog, ph.d. Poul Baltzer
Heide, og en lille gruppe ryttere, får du
her en unik mulighed for at opleve
istidslandskabet set med
landskabshistoriske øjne.
Der er mere information
på oplevfyn.dk, hvor du også kan
tilmelde dig turen.

Island 2015
Rideture resten af året
Vi har planlagt en række rideture i
efteråret, og herunder er der en liste
med de ture, hvor der stadig er ledige
pladser:
1 time fredag den 19.9. kl 16.00
2 timer lørdag den 20.9. kl 13.00
2 timer søndag den 21.9. kl 10.00
3 timer søndag den 21.9. kl 13.30
3 timer søndag den 28.9. kl 10.00
1 time fredag den 10.10. kl 10.00
1 time fredag den 10.10. kl 16.00
2 timer lørdag den 25.10. kl 14.00
Heldagstur søndag den 26.10. kl 10.00
2 timer søndag den 26.10. kl 10.00
3 timer søndag den 26.10. kl 13.30
2 timer fredag den 31.10. kl 10.00
2 timer lørdag den 1.11. kl 10.00
1 timer lørdag den 1.11. kl 14.00
Heldagstur søndag den 2.11. kl 10.00
1 time fredag den 7.11. kl 15.00
Heldagstur lørdag den 8.11. kl 10.00
2 timer søndag den 9.11. kl 10.00
3 timer søndag den 9.11. kl 13.30
Derudover er der 1 times ture alle
tirsdage kl 15.30 og torsdage kl 16.30.
Hvis du vil med på en af turene eller
ønsker en tur på et andet tidspunkt, så
send en mail på
turridning@oestrup.dk eller ring på
42402298.

I år havde vi 28 ryttere med til
Island på rideferier og til næste år
arrangerer vi igen ture i samarbejde
med vores Islandske venner. Vi har
valgt at tilbyde to ture:
Tur 1: Den 27. juni til 3. juli
Tur 2: Den 5. til 11. juli
Prisen for en tur er 1050 Euro. Der er
allerede 12 tilmeldinger, og da der er
plads til 14 på hver tur, så du skal
allerede nu overveje om du vil med. Se
mere on turen på vores side om Island.

Andalusien
Det er stadigt muligt at bestille rideferie
i Andalusien. Vi har ikke nogen
planlagte datoer, men hvis I er mindst
to og højst 7, der vil afsted en uge på
et tidspunkt fra den 15. november til
den 1. april, så kan vi arrangere en
unik rideferie for jer.
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