
 
Information til medlemmerne om det årlige hestetræf 

Den 31.aug- 1.-2.september 2018 
 
 
 

Jydsk Hesteavl Øst afholder Weekendtræf for medlemmer og deres familie hos  
Martin og Berit Jensen, Nyvejen 10, 4863 Eskilstrup.  

 
Mere information og tilmelding senest 26. august til  
Berit Jensen, tlf.: 61602672, mail: bl-jensen@hotmail.com 
 
Kom og få en hyggelig og lærerig weekend. Mulighed for camping og heste på fold, 
allerede fra fredag eller efter aftale. 
 
Arbejd med din hest, eller bare kom og lær af de erfarne. 
 
Hvis vejret tillader det vil der blive kørt med gamle arbejdsredskaber og vogne. 
 
 
Fredag:         Indkvartering, campering og heste 
 
Lørdag: 7.30       Fælles morgenmad 

10.00       Parade, opselet til fotografering 
Diverse arbejder, evt. tilkørsel og træning med hestene 

12.00 Frokost 
         13.30-16.00 Der er åbnet for publikum og der opfordres derfor til, at så 

mange heste er i arbejde som muligt. 
 Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til, at bære T-shirt med 

JHØ logo medens der er publikum.  
                  Kørsel med plov, harve, kultivator,  
         hestevognskørsel for publikum (20 kr  pr person),  

 14.30-15.30        Rideture for publikum (20kr pr trækketur) 
19.00  Middag 

 Amerikansk lotteri. Sponsorgaver ønskes 
 

Søndag: 08.00  Fælles morgenmad 
    Skovtur med vogne 
    Evt. tilkørsel og træning med hestene, mønstring,  
    lydighedstest (løfte ben, ride, kørsel med og uden slæde) 

12.30               Frokost 
 
 
    

 
 



Information til det årlige hestetræf 
 
 

Indkvartering og forplejning. 
 
 

 
Der forefindes toilet/bad. 
 
 
Tilbud til forplejning: 
 
 
Morgenmad lørdag og søndag sponsoreres af Jydsk Hesteavl Øst. 
 
 
Aftensmad med dessert lørdag til kr.130,- pr. person 
Børn mellem 10 og 14 år halv pris 
Børn under 10 år fri forplejning. 
 
 
 
Ovenstående skal betragtes som et tilbud, da det står enhver frit, selv 
at medbringe forplejning. 
 
 
Medbring selv: frokost, borde og stole, kopper, tallerkner, bestik samt 
drikkevarer. 
 
 
 
Alle er meget velkomne til at bage en kage. 
 
 
 
Bindende tilmelding senest den 26. august 2018 
 

   Berit Jensen, tlf.: 61602672, mail: bl-jensen@hotmail.com 
 
 
Betaling ved ankomst. 
 
 
Bestyrelsen ser frem til en hyggelig og lærerig weekend 


