Vendsyssel Køreforening inviterer til sommerferieuge fra mandag den 30. juli til søndag den 5. august.
Vi planlægger 3 ture i det smukke landskab omkring Holtegaard. Desuden laver vi en TREC bane, så I har
mulighed for at lære den nye disciplin bedre at kende, og vi sætter en topperbane op, hvis I hellere vil køre
det.
Planen er, at vi kører på banerne efter vores tur ud i det blå. Hvis det bliver så varmt som nu, kører vi tur
tidligt og holder en god lang middagspause derhjemme, inden vi begynder på banerne.
I uge 28 lægger vi kort og detaljer om turene op på hjemmesiden. Den foreløbige plan ser sådan ud:
Tirsdag den 31. juli: En tur ud over engene med mulighed for at vælge en kort eller en lang tur.
Onsdag den 1. august: En tur ud i Sømosen og med frokostpause ved Jannes Have. Hele turen er omkring
25 km, men der bliver mulighed for at korte turen ned, hvis I ønsker det.
Torsdag den 2. august: Hestene får en hviledag, og vi tager på tur til Dorf Mølle, Dronninglund
Kunstmuseum eller noget helt tredje.
Fredag den 3. august: En tur i skovområdet tæt på Holtegaard. En relativ kort tur, hvor alle kan være med
på samme tur.
Lørdag den 4. august: Vi slutter ugen med sjov på banerne. Der bliver kørt Derby og Topper. Om aftenen
fester vi med fællesspisning. Der er buffet fra SlagterOle til 130 kr. pr person. Vi vil gerne have en
forhåndstilmelding, når I melder jer til ferieugen og en bindende tilmelding med betaling inden onsdag den
1. august kl. 12. I kan betale på MobilePay 45105 – og der er kun 5 cifre. Husk at skrive navn på så vi kan se,
hvem betalingen kommer fra😊
Bemærk: Der er gennemgang af ruten kl. 20 aftenen før, så hvis I kun kommer 1 dag og gerne vil have ruten
gennemgået, så må I tage turen til Holtegaard aftenen før.
Praktiske oplysninger:
Tilmelding: Skriv til Line på vksekretaer@hotmail.com
Opstaldning: Der bliver mulighed for at have hestene på fold. Hvis hestene skal gå i separate folde, skal I
selv medbringe tråd og pæle til indhegningen. Vi har enkelte bokse, så det er muligt at leje en boks til 150
kr. og et spiltov til 50 kr.
Husk spande til vand + hø eller andet foder til hestene som supplement til græsset.
Camping: Vores ”campingplads” bliver åbnet. Bruger I strøm til vognen, koster det 25 kr. pr dag.
Mad: I skal selv sørge for maden alle dage undtagen lørdag aften, hvis I deltager i festen. Hvis I ikke kun vil
grille, kan I bruge køkkenet i kuskestuen.

