POLETNO DOGAJANJE IN JAHALNI TABORI V TRNJU
2013
• I. tabor:
od torka, 25. junija do petka, 28.junija
Prihod je v torek ob 14 uri. Vse štiri dni jahamo cca 10 ur na stezi in na terenu. Vmes imamo tudi 2
uri teoretičnega pouka o konjarstvu in enkrat pohod na Sv. Trojico (cca 45 min hoje).
Udeleženci tabora spijo v leseni hiški ob oborah. Na kosilo hodimo v Gostilno Sušelj ali v Pizzerio
Herman v Pivki. (kosilo je cca 4 € in ni všteto v ceno tabora)
Skupaj skrbimo za konje in vse ostalo kot vedno.
V ceno je vključen polpenzion (zajtrk, sadje, večerja).
Cena tabora je 210 € in se lahko plača v dveh obrokih.
Člani Športnega društva Islandski konji Trnje imajo 10 %
popust!
• II. tabor:
Od 2. julija do 6. julija je polno zaseden!
• III. tabor:
od ponedeljka, 8. julija do četrtka, 11. julija
Vse dejavnosti in cena je enaka kot na I. taboru!
•

Priprave za tekmo na Rosenhofu 17. avgusta za Pokal dveh dežel.

Od 13. 8. do 16.8. organiziramo počitniški trening za tiste, ki se nameravajo udeležiti tretje tekme
za Pokal dveh dežel. Za tiste, ki boste prišli s svojimi konji so obore že pripravljene. Iz Trnja gremo
skupaj na Rosenhof v petek 16. avgusta (165 km ali cca 2 uri vožnje). Obračunajo se normalne
jahalne ure.
•

Terensko jahanje od 18.8. do 21.8. po Zelenem Krasu

Dva poldnevna in en celodnevni voden izlet s konji po prekrasni
pivški okolici. Podrobnosti bodo objavljene kasneje. Lahko s
svojim ali našim konjem.

• Tečaj in izpit za JAHAČ 1 in JAHAČ 2 KZS
Tečaj bo organiziran ne glede na število prijavljenih od četrtka
22. do nedelje 25. avgusta.
Cena tečaja je odvisna od števila potrebnih oz. opravljenih ur
•

2.9. do 6.9. - priprave na II. Tekmo za Pokal Slovenije na Krtini, ki bo 7.
septembra 2013

Pokličite na telefon 041 739 956 – Zvone ali pišite na slodan@amis.net
Veselimo se snidenja z vami!
Lise, Zvone, Nika, Asta

