
 

Aktivitetskalender uge 29 på  

Gl. Klitgaard Camping & Hytteby 

Søndag den 18. juli  

 Kl. 9.00 - Fodring af pladsens dyr. Her vil der være mulighed for at 

hjælpe med at fodre geder, kaniner og alle de andre dyr. Vi mødes ved 
mini zoo.  

 Kl. 10.00 - 45 minutters undervisning på islandske heste for alle både 

begyndere og øvet. Undervisningen foregår på ridebanen ved siden af 
poolen. Mød op 20 min før, for at hjælpe med at gøre hestene klar. Pris 

Kr. 200,00. Betaling og tilmelding i informationen. Rytter max 80 kg. 
 Kl. 11.00 - Trækketure på islandske heste. Dette foregår på ridebanen, 

som ligger ved siden af bommen ovre ved hytterne. Der er 2 runder pr. 
person  

 Kl. 11.30 - Turridning i terrænet. Vi mødes på ridebanen og turen varer 
ca. 1 time. Lidt ride-erfaring kræves. Pris Kr. 275,00. Tilmelding og 

betaling i receptionen. Rytter max 80 kg.  
 Kl. 16.00 – 17.30 - Mal et maleri eller dekorer en flot æske. I pejsestuen 

finder vi lærreder, pensler og farver frem. Så kom og mal et flot maleri. 
Pris pr. lærred kr. 20,-.  

Mandag den 19. juli  

 Kl. 15.15 - Trækketure på islandske heste. Dette foregår på ridebanen, 
som ligger ved siden af bommen ovre ved hytterne. Der er 2 runder pr. 

person.  
 Kl. 16.00 – Trækketur i naturen. Her er der mulighed for at få 1⁄2 times 

ridetur. Mor, far eller en anden voksen skal trække hesten. Vi mødes ved 
ridebanen. Pris Kr. 150,00 kr. Tilmelding og betaling i informationen.  



 Kl. 17.00 – Strandtur på islandske heste. Vi mødes ovre ved ridebanen 
og sadler hestene op i fællesskab. Turen varer ca. 2 1⁄2 time. Turen er 

for ryttere med meget ride-erfaring. Pris Kr. 475,00. Rytter max 80 kg. 
Tilmelding og betaling i informationen.  

 KL. 20.00 - Fodboldkamp på den store grønne plæne, alle kan være 
med. Både børn og voksne.  

Tirsdag den 20. juli  

 Kl. 10.00 - 45 minutters undervisning på islandske heste for alle både 

begyndere og øvet. Undervisningen foregår på ridebanen ved siden af 
poolen. Mød op 20 min før, for at hjælpe med at gøre hestene klar. Pris 

Kr. 200,00. Betaling og tilmelding i informationen. Rytter max 80 kg. 
 Kl. 11.00 – Trækketur i naturen. Her er der mulighed for at få 1⁄2 times 

ridetur. Mor, far eller en anden voksen skal trække hesten. Vi mødes ved 
ridebanen. Pris Kr. 150,00 kr. Tilmelding og betaling i informationen.  

 KL. 14.30 - Rundboldkamp på den store grønne plæne, alle kan være 
med både børn og voksne.  

 Kl. 19.00 – Aften-strandtur på islandske heste. Vi mødes ovre ved 

ridebanen og sadler hestene op i fællesskab. Turen varer ca. 2 1⁄2 time. 
Turen er for ryttere med meget ride-erfaring. Pris Kr. 475,00. Rytter max 

80 kg. Tilmelding og betaling i informationen.  

Onsdag den 21. juli  

 Kl. 9.00 - Fodring af pladsens dyr. Her vil der være mulighed for at 

hjælpe med at fodre geder, kaniner og alle de andre dyr. Vi mødes ved 
mini zoo.  

 Kl. 10.00 - 45 minutters undervisning på islandske heste for alle både 
begyndere og øvet. Undervisningen foregår på ridebanen ved siden af 

poolen. Mød op 20 min før, for at hjælpe med at gøre hestene klar. Pris 
Kr. 200,00. Rytter max 80 kg. Betaling og tilmelding i informationen.  

 Kl. 11.00 - Trækketure på ponyer. Dette foregår på ridebanen, som 
ligger ved siden af bommen ovre ved hytterne. Der er 2 runder pr. 

person.  
 Kl. 11.30 - Turridning i terrænet. Vi mødes på ridebanen og turen varer 

ca. 1 time. Lidt ride-erfaring kræves. Pris Kr. 275,00. Tilmelding og 
betaling i receptionen er en nødvendighed. Rytter max 80 kg.  

 Kl. 14.00 – Beachvolley – Vi mødes på banen ved den store legeplads. 
Både for børn og voksne.  

 Kl. 19.30 – 21.00 – Børne-Disco. Her vil der være dans og sjove lege. 

Mød op inde i pejsestuen og vær med til en masse sjove ting.  

 

Torsdag den 22. juli  



 Kl. 16.00 – Trækketur i naturen. Her er der mulighed for at få 1⁄2 times 
ridetur. Mor, far eller en anden voksen skal trække hesten. Vi mødes ved 

ridebanen. Pris Kr. 150,00 kr. Tilmelding og betaling i informationen.  
 Kl. 17.00 – Strandtur på islandske heste. Vi mødes ovre ved ridebanen 

og sadler hestene op i fællesskab. Turen varer ca. 2 1⁄2 time. Turen er 
for ryttere med meget ride-erfaring. Pris Kr. 475,00. Rytter max 80 kg. 

Tilmelding og betaling i informationen.  
 Kl. 19.00 - Snobrødsbagning. Find en velegnet pind eller lån en af Leif og 

mød op ved bålpladsen, som ligger ved siden af hoppepuden.  

Fredag den 23. juli  

 Kl. 15.00 - Trækketure på islandske heste. Dette foregår på ridebanen, 

som ligger ved siden af bommen ovre ved hytterne. Der er 2 runder pr. 
person  

 Kl. 15.30 - 45 minutters undervisning på islandske heste for alle både 
begyndere og øvet. Undervisningen foregår på ridebanen ved siden af 

poolen. Mød op 20 min før, for at hjælpe med at gøre hestene klar. Pris 
Kr. 200,00. Rytter max 80 kg. Betaling og tilmelding i informationen.  

 Kl. 16.30 - Turridning i terrænet. Vi mødes på ridebanen og turen varer 
ca. 1 time. Lidt ride-erfaring kræves. Pris Kr. 275,00. Tilmelding og 

betaling i receptionen er en nødvendighed. Rytter max 80 kg.  
 Kl. 20.00 – Petanque turnering – Vi mødes ved petanquebanen, som er 

ved siden af hoppepuden.  

Der tages forbehold for eventuelle ændringer eller aflysninger. 

 


