INVITATION
Åbent Hus på landets trav- og
galopskoler lørdag d. 26. marts
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Kom til åbent hus - oplev søde ponyer og det fede fællesskab
Kom helt tæt på ponyerne i stalden, vær med til at strigle en pony og
få en køretur i vogn sammen med en rutineret kusk.
Lær mere om det at gå i travskole og mød de søde trænere og elever.
Der er en gave til de 50 første børn der møder op.
Se tidspunkt for åbent hus på din lokale skole
Aalborg Travskole, Skydebanevej 25, 9000 Aalborg:
• Åbent Hus kl. 13.00-16.00
Skive Travskole, Flyvej 2, 7800 Skive:
• Åbent Hus kl. 13.00-16.00
JVB Trav- og Galopskole, Observatorievej 2, 8000 Aarhus:
• Åbent Hus kl. 13.30-16.00
Fyens Trav- og Galopskole, Prins Haralds allé 51b, 5250 Odense SV
(indgang til stalde fra Galopbanevej):
• Åbent Hus kl. 12.00-15.00
Lundens Travskole, Ordrup Jagtvej 201, stald 14, 2920 Charlottenlund:
• Åbent Hus kl. 12.00 -15.00
Nyk. Falster Travskole, Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F:
• Åbent Hus kl. 12.00-15.00

Hvad er en travskole?
Travskolerne er væddeløbssportens fritidsaktivitet. Vi vil gerne give
alle børne og unge mulighed for at dyrke en lærerig og spændende
sport, samt skabe en interesse for trav- og galopsporten. Ønsket er
at give børn- og unge grundlaget for en respektfuld og etisk korrekt
brug af ponyer og heste.
I travskolen kommer du helt tæt på og er med hele vejen rundt om
dyrene, både praktisk og teoretisk.
Det muligt at deltage med sin egen pony eller hest, men man kan
også benytte sig af travskolens ponyer eller heste.
I travskolen har vi hold i flere sværhedsgrader, så om man er helt ny
med heste, kommer fra en rideskole eller selv har pony eller hest,
så skal der nok være et hold der passer til dig. Vi har både børne- og
ungdomshold og hos os er det en selvfølge med undervisning i den
bagvedliggende teori.
Hvorfor gå i travskole?
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•

Du bliver en del af det lokale klubliv.

•

Du bliver en del af et sjovt og lærerigt socialt miljø.

•

Du får viden om egnet sikkerhedsudstyr samt færdigheder i at
håndtere hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

•

Du får færdigheder i at gøre hesten klar til træning og at kunne
styre den i skridt og trav.

•

Du får en basal forståelse for stalden som hestens hjem.

•

Du lærer at køre en pony eller hest.

•

Har du tidligere kendskab til ridning, kan der efter vurdering,
tilbydes montéundervisning.

Med andre ord så lærer du om pleje, håndtering, forspænding,
pasning, fodring, træning og meget mere.
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Vil du høre m

ere?

Giv et kald
Hvis du har ly
st til at høre m
ere, eller har
spørgsmål, så
du
kontakt Nann
i
Køhler fra DH
Ungdom på n
k@danskhv.d
k / tlf.: 888 11
2 40

