
Invitation 
 

Tag med verdens bedste klub – Fritidscenter Højvang – til Hingstekåring 2018 
 

 

 
 
 

Så nærmer vi os afgang til Dansk Varmblods overdådige Gallashow og et mekka for hest 
og rytter i Messecentret Herning i weekenden d. 9. marts – 11. marts 2018 
Afg. : Fredag d. 9. marts kl. 15:30  
Hjem: søndag d. 11. marts kl.17:30 
 
Vi overnatter for 19. gang på ”HOLMEN” – et stort, rummeligt Fritidscenter i Herning  
Pris kr. 670,-  
Tilmelding og betaling i Cafeen SENEST d. 14. februar 2018 
 
Pakkelisten: 
Snolder og drikkevarer til busturen og Gallashowet  
Lommepenge  

- Til slik ol. Max. kr. 150,- 
- Til indkøb af udstyr til rytter og heste må deltagerne medbringe valgfrit beløb – efter 

aftale med forældre. 
Liggeunderlag eller luftmadras (IKKE FOLDEUD MADRASSER) 
Sovepose eller dyne og pude 
Toiletgrej, shampoo ol. og håndklæde 
Mobil og lader til mobil 
Tøj – husk Hingstekåringen er indendørs. 
Jakke – vi skal nok lidt ud og lave sjov  
Behagelige sko til at trave mange km indendørs  
Ipad, bøger 
INGEN RIDETØJ. 
Forældre kan kontakte os på telefon på turen er 26354074  
For mere info – nettet bugner af links til Hingstekåringen – tjek løs  
                                                                                             

Herlige hilsner 
Mie – Thor – Christina Munkholm – Inge – Trine – Maria  

       
 



 

Tilmeldingsseddel  
 

Tag med verdens bedste klub – Fritidscenter Højvang – til Hingstekåring 2018 
 
 

 
 
 

Så nærmer vi os afgang til Dansk Varmblods overdådige Gallashow og et mekka for hest 
og rytter i Messecentret Herning i weekenden d. 9. marts – 11. marts 2018 
Afg. : Fredag d. 9. marts kl. 15:30  
Hjem: søndag d. 11. marts kl.17:30 
 
Vi overnatter for 19. gang på ”HOLMEN” – et stort, rummeligt Fritidscenter i Herning  
 
 
Tilmelding og betaling i Cafeen SENEST d. 14. februar 2018 
 
 
Pris : Kr. 670,-  
 
Navn  : ___________________________________________ 
 
Klubnummer : ___________ 
 
Signatur - forældre : ___________________________________________ 
 
Vedlæg foto af gult sygesikringskort. 
 
Modtaget af  : ___________________________________________ 


