
Interessegruppen ”Kompedalrytterne” indbyder til rideweekend
i Kompedal Plantage d. 16. -18. okt. 2020

Interessegruppen ”Kompedalrytterne” indbyder til Kompedal XXV, ÅRETS første all inklusiv
weekendarrangement i Kompedal Plantage. Kompedal XXV arrangementet er et åbent tilbud til
tidligere deltagere i Kompedal weekenderne, medlemmer af FENGUR og andre interesserede.
Maks. 40 deltagere, aldersgrænse over 15 år.
Arrangementet gennemføres efter samme koncept som for de tidligere weekendarrangementer i
Kompedal Plantage, hvor vi har haft pragtfulde rideture og et herligt socialt samvær med god
mad.

Programmet:
Fredag den 16.10.
Ankomst efter kl. 12 til Kompedallejren. (Kompedalvej 13, 7442 Engesvang)
Man har selv en frokostmadpakke med. Der laves kaffe og te.
Rideture i området*
Kl. 19 Aftensmad. Hyggeaften.

Lørdag den 17.10.
Morgenmad kl. 8 – 9
Rideture i området*
Frokost kl. 13 – 14
Rideture i området**
Middag kl. 19. Hyggeaften med underholdning

Søndag den 18.10.
Morgenmad kl. 8 – 9
Rideture i området*
Frokost kl. 13 – 14
Nedtagning af folde, oprydning og pakning. Den indendørs rengøring betaler vi os fra!
Lejren forlades senest kl. 15

*   Man rider, når man har lyst og aftaler selv med hvem.
** Fredag aften kan aftales tur uden for Kompedal, hvis det har interesse?

Tilmelding
Der er åbent for tilmelding fra og med søndag den 6.september til mandag den 28.september.
Tilmeldingen pr. mail til Leif LFO@ncc.dk.  Først til mølle princippet!
Indbetaling af deltagergebyret kr. 550,- til Frøs 9735 0005110548. Indbetalingen skal være
registreret senest 5 dage efter tilmelding. Husk at anføre navn(e) på deltager(e).
Da vi kun råder over 16 stk. 4 – 6 sengs værelser, er det muligt, at flere må dele værelse, derfor ved
tilmelding gerne oplysning om, hvem man ønsker at dele værelse med.

Huskeliste for, hvad du bør medbringe:
Hegn til fold, strømforsyning, foder til hesten, vandspand, redskab(er) til fjernelse af hestepærer.
Sovepose el. lagen/dyne/hovedpude, fornuftigt tøj, lommelygte, snolder, chips, frugt, højt humør og
meget gerne bidrag til underholdning. Husk det er 25. gang arrangementet holdes
Du forventes at give en hånd med ved arrangementet én gang i forbindelse med enten morgenmad,
frokost eller aftensmad en af dagene.

Spørgsmål kan rettes til en af arrangørerne: Leif (LFO@ncc.dk)
I Kompedal er kontakten på mobiltelefon: Ditte 2085 8933 eller Leif 2089 8930




