
Jydsk Hesteavl Øst inviterer til weekendtræf for medlemmer og deres familie.

Det årlige hestetræf den 2.-3.-4. september 2022 er hos 
Marianne og Jens Hansen, Tindingevej 22, 4291 Ruds Vedby.

Kom og få en hyggelig og lærerig weekend. 

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: fra 15.00 Indkvartering af campingvogn/telt og heste

Lørdag: 08.00 Morgenmad

10.00 Parade, opselet til fotografering, derefter fri leg med hestene

12.00 Frokost

       14.00-16.00 Der er åbent for publikum og der opfordres til, at man gerne ser 
så mange heste i arbejde som muligt.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til, at bære tøj med JHØ 
logo medens der er publikum.
Mulighed for kørsel med plov, harve, kultivator. 
Hestevognskørsel/trækture for publikum mod betaling…
Fremvisning af mønstring og soignering

18.15 2 retters middag 
Amerikansk lotteri. 
Sponsorgaver ønskes

Søndag: 08.00 Morgenmad

10.00 Konkurrence i lydighedskørsel for lange liner.
Diverse arbejder i marken
Evt. tilkørsel

12.00 Skovtur med vogne

13.30 Frokost



    
      

Indkvartering og forplejning.

Fra fredag kl 15.00 eller efter aftale, vil der være mulighed for opsætning af 
campingvogn/telt samt heste kan lukkes på fold. Der vil være wrap ad libitum.

Ved tilmelding skal det oplyses, hvis dine heste skal gå på egen fold.

Der forefindes toilet/bad vogn.

Morgenmad lørdag og søndag er sponsoret af Jydsk Hesteavl Øst.

Pris for to retters menu’ lørdag aften til kr. 150 pr. person
Børn mellem 10 og 14 år halv pris
Børn under 10 år fri forplejning.

Medbring selv: frokost, kopper, tallerkner, bestik, stole, borde, samt 
drikkevarer.

Alle er velkomne til at bage en kage til vores fælles kagebord og åbent hus.

Mere information og tilmelding senest den 26. august 2022 til Marianne og 
Jens Hansen.
Mail: majehansen22@yahoo.dk eller Jens: 30500683 og Marianne: 40270683

Bestyrelsen ser frem til en hyggelig og lærerig weekend
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