
	  
	  
Ry$erne	  inddeles	  i	  hold	  af	  max.	  4	  heste.	  Turen	  
forgår	  i	  et	  tempo	  I	  selv	  bestemmer,	  så	  alle	  kan	  
være	  med.	  I	  år	  er	  det	  også	  muligt	  at	  deltage	  på	  
cykel.	  Cyklisterne	  fordeles	  på	  holdene.	  	  
	  
Temaet	  på	  posterne	  er	  indBl	  dagen	  hemmeligt,	  
men	  det	  handler	  selvfølgelig	  om	  et	  Rudeskov	  
tema.	  Ridtet	  slu$er	  ved	  Høsterkøbhus,	  hvor	  der	  
vil	  være	  folde	  Bl	  hestene.	  
	  
MENU:	  
Her	  tændes	  der	  op	  på	  bålpladsen,	  og	  bestyrelsen	  
serverer	  eJerårets	  suppe	  med	  flûtes.	  Du	  kan	  også	  
lave	  dit	  eget	  snobrød	  Bl	  suppen.	  Arrangementet	  
afrundes	  med	  kaffe/te	  og	  kage.	  	  
	  
PS.	  Tag	  selv	  din	  egen	  suppeske	  med!	  
PSS.	  Husk	  at	  tage	  opladt	  mobiltelefon	  med.	  
	  

VILLINGUR	  	  
ORIENTERINGSRIDT	  

	  Søndag	  d.	  5.okt.	  2014	  kl.10.30	  
Mødested:	  Høsterkøbhus,	  Rude	  skov	  
	  
Kommer	  I	  syd	  fra,	  rider	  I	  af	  Møllevej-‐	  Ebberødvej	  –	  
Kastanievej	  og	  så	  Bl	  højre	  af	  Maglebjergvej.	  
	  

Med	  venlig	  hilsen	  og	  vel	  mødt	  Bl	  orienteringsridt	  
	  
Bestyrelsen	  i	  Villingur:	  
	  
Helle	  –	  Dorte	  –	  Jeppe	  –	  Je$e-‐	  Torben	  –	  Birgit	  –	  Tove	  –	  Ulla	  
-‐	  Henrie$e	  -‐	  Steffen	  og	  formand	  Anne	  

	  
TILMELDING:	  SENEST	  @rsdag	  d.	  30	  sep.	  @l	  
dorteskbk@gmail.com	  
Oplys	  navn,	  hvor	  hesten	  står,	  om	  du	  er	  på	  cykel	  
eller	  evt.	  kun	  deltager	  i	  spisningen.	  	  Skriv	  også	  tlf.	  
nr.	  i	  Blfælde	  af	  så	  megen	  regn,	  at	  vi	  må	  aflyse.	  
Du	  må	  gerne	  ønske,	  hvem	  du	  vil	  være	  på	  hold	  med.	  	  
	  
PRIS:	  
Villingur	  medlemmer	  graBs.	  Ikke-‐medlemmer	  50	  kr.	  	  
30	  kr.	  for	  kun	  spisende	  gæster/familie.	  
Du	  kan	  købe	  øl	  og	  vand.	  
	  


