RIDE- ELLER KØRETRAV

Pris:
100,- pr. måned.
Første måned er gratis.
Men du skal være medlem af Jydsk
Ponyvæddeløbsforening for at deltage
i undervisningen.

Medlemskab af JPVF
Det koster 100,- pr. år
Det giver ret til at deltage i løb på
vores bane på Vilhelmsborg ca. 10
gange om året og ret til at deltage i løb
på landets øvrige ponybaner.

Tilmelding
Kontakt Dorthe Jørgensen

Læs mere om Jydsk Ponyvæddeløbsforening på
www.JPVF.dk

Tlf. 86 29 00 39 eller 21 67 80 44
Her kan du også få at vide
hvornår
der er undervisning.

ER DET NOGET FOR DIG ?
– SÅ KIG HER :

Hvor kan jeg gå til køretrav?

Skal jeg have min egen pony?

Hvor kan jeg gå til monté?

Det foregår på Vilhelmsborg i den
blå hal .

Nej ikke i første omgang. Vi har i
samarbejde med Århus Rideklub
fire ponyer, som kan indgå i
undervisningen og som kan lånes til
de rigtige væddeløb.

Der er mulighed for at få
undervisning i ridetrav eller monté,
som det hedder i væddeløbssprog.

Du lærer både at spænde ponyen for
vogn, og hvordan man kører og
styrer ponyen.

Det foregår på Vilhelmsborg i den
blå hal .

Der er plads til 8 børn på holdet.

Evt. undervisning på egen pony.

Underviser er Dorthe Jørgensen, som
har arbejdet med travheste hele sit liv.

Sikkerhed
Hjelm og sikkerhedsvest bruges i
undervisningen ved både køretrav
og monté.

Hun vil på en professionel og
kompetent måde give børnene,
mulighed for at lære hvordan der
køres væddeløb og hvordan man
spænder for og hvilke regler der
gælder, når der skal køres løb.
Hvornår kan der køres rigtig
væddeløb?
Til april 2005 vil der være rigtige
væddeløb på Vilhelmsborg med
mulighed for at vinde flotte præmier
og for alvor mærke spændningen og
få nye dejlige ponyoplevelser.
Se mere om regler og vilkår på vores
hjemmeside.

