
INVITATION TIL
Ridestafettur 
Viborg til Herning via Kollemorten
Start: søndag d. 27. juli 2014

ISLANDSKE HESTE OG MIDDELALDERSTEMNING
Lokalklubben  Landi-Askja inviterer til et fantastisk arrangement med islandske heste, ryttere 
i middelalderdragter og dejlige sommerdage i selskab med hestene. Hele turen varer 6 døgn, 
men man behøves ikke ride med på hele turen.

HVORNÅR?
Start søndag d 27/7 ca kl 13 ved Viborg domkirke. 

HVAD SKAL DER FOREGÅ?
Ved Viborg domkirke starter vi turen med en kort pilgrimsgudstjeneste udendørs. Vi møder op iført middelalder-
tøj og med hest. Vi forventer forskellige aktiviteter, der er med til at skabe middelalderstemning, f.eks. musik og 
gøgl. Der serveres en lille middelalderforfriskning, inden vi rider rundt i Viborgs gader. 

HVOR GÅR TUREN HEN?
Derefter går turen til Hald Hovedgård.
Her holder vi en middelalderevent og overnatter i herberget, inden vi næste morgen rider videre på staffetturen.

PROGRAM;
1. etape d. 27. juli går fra Domkirken i Viborg til Hald Hovedgaard
2. etape d. 28. juli går fra Hald til Kompedal
3. etape d. 29. juli går fra Kompedal til Møllegården i Sepstrup
4. etape d.30 juli går fra Møllegården til Nørhoved
5. etape 31. juli går fra Nørhoved til Harrild Naturcenter
6. etape d. 1. august går fra Harrild til NM området i Herning

Vi satser på at ride ind i Herning by d. 1. august 
og ind på NM-banen om lørdagen d. 2. august.
Ret til ændringer forbeholdes.

TILMELDING OG PRIS
Du kan tilmelde dig og deltage i hele turen eller i 
dele af den alt efter hvad du har mulighed for. 
Pris 350 kr pr døgn dækker overnatning og forplejning 
for dig og din hest. Tilmelding på Sporti.dk fra marts 2014, 
Nærmere info: Rose på Kastanjely@mail.dk 
eller Connie på connie@profibermail.dk.
Vi håber mange har lyst til at deltage.
Venlig hilsen Landi-Askja          www.landiaskja.dk

Tryk i sort på gule re�exvest - ca. 14, 5 cm højt x ca. 24,5 cm bredt


