AQHA Horsemanship Camp 7-9. juli 2017, Kumlegaard
Grib en unik mulighed for undervisning af amerikanske professionelle horsemen på AQHA
Horsemanship Camp 2017 7-9. juli på Kumlegaard, Kumlehusvej 2, 4000 Roskilde. Særdeles
billigt deltagergebyr på 900 kr. pr. deltager alt inklusive.
Oplev og anvend samtidig som nogle af de allerførste de nye fantastiske faciliteter på Kumlegaard med 40 x
80 meter western ridehal, 20 x 50 m træningshal og 22 x 60 m udendørs ridebane. Læg hertil staldfaciliteter
til over 60 heste samt et avlscenter med p.t. 7 avlshopper, 1 avlshingst og 6 føl født i 2017.
Undervisere vil i år være fra North Dakota State University, og de vil dække et bredt spektrum af emner
lige fra viden om sundhed, ernæring og aspekter af halthed over mod udvælgelse og præstationer vedrørende
heste til naturligvis en masse undervisning og coaching i horsemanship og adskillige ridediscipliner,
heriblandt roping. Man kan selv være med til at foreslå emner.
Krav til deltagerne: Der er ikke så mange. Du skal være medlem af AQHA og DKQHA. Er du det ikke i
forvejen, kan du løse medlemskort på stedet. Et sådant medlemskort i AQHA koster 45 $ for et år.
Medlemskab i DKQHA koster 400 kr. for et år.
Du kan deltage på en hvilken som helst hest, og der vil altid blive taget hensyn til dens erfaring. Ungheste er
derfor også velkomne.
DKQHA vil stå for forplejningen, som er inkluderet i prisen, du er desuden velkommen til at campere uanset
om det er i campingvogn, telt eller i din trailer. Kumlegaard råder derudover over en hems, hvor man er
velkommen til at slå sin madras eller sit soveunderlag ud. Alt sammen er inkluderet i prisen, og det er
stråfoder til din hest også.
Tilmelding og eventuelle afklarende spørgsmål skal rettes til Poul Møller, e-mail: haukrog@live.dk, mobil:
2093 0100. Der bliver tale om ”først til mølle” princippet, så meld dig til, så snart du har besluttet dig.
Tilmelding er først endelig gyldig, når gebyret er betalt.
Betaling sker til DKQHA’s konto: Reg.nr. 2428
Med venlig hilsen
DKQHA

Konto nr. 0715873966

