
Aktivitetsuge i Kompedal fra d. 17. – 24. juli 2021 
Du inviteres hermed til en uge hvor hygge, fællesskab og gode oplevelser er i højsædet. En uge hvor der er oplevelser og udfordringer for 

både skovtursrytteren og den mere ambitiøse rytter. Tag endeligt familien med, der er også masser af spændende aktiviteter for dem, der 

ikke er ryttere. 

Den skønne natur i og omkring Kompedal Plantage indbyder til fantastiske ture både med guide og på egen hånd. 

Aktivitetsugen i år byder på mange forskellige aktiviteter for hele familien, både med og 

uden hest. 

Blandt aktiviteterne kan nævnes: 

 Fremstilling af perler 

 Fremstilling af egen kniv/dolk 

 Fremstilling af læderhovedtøj, grim eller taske 

 Rideundervisning for alle aldersgrupper og på alle niveauer. 

 Bomtræning, longekursus og springundervisning. 

 Diverse salgsboder 

 Udstyrs byttemarked 

 Fælles ture for alle. Herunder Teenagetur, Singletur, Herretur, Tøsetur, Turbotur, Hedetur, Fisketur, Bøllingsø tur og mange 
andre. 

 Og ikke mindst vores tilbagevendende Kratluskerstævne 

Som deltager forpligter man sig til at hjælpe et par timer i løbet af ugen, og til at bidrage til nedbrydning af lejren på hjemrejsedagen 

Tilmelding 

Tilmeldingen foregår via www.sporti.dk 

For at kunne deltage kræves der personligt medlemskab af DI eller medlemskab af en lokalklub under DI, samt at deltagende heste er 

stambogsførte islandske heste. 

Danskfødte heste med sorte, mørkeblå og grønne omslag på hestepas kan ikke deltage i aktivitetsugen. 

Heste, der er vaccineret efter vaccinationsreger gældende for D-stævner og lignende events https://www.islandshest.dk/sport/reglement-

2/vaccinationsregler/er velkomne. 

Husk ridehjelm, hestepas, vaccinationskort og tro og love-erklæring. 

Sidste tilmeldingsfrist til både selve ugen og aktiviteter vil være 1. juni 2021. 

Hestene bliver opstaldet på Kompedalvej 8 (privat ejendom), ca. 1 km fra lejren. 

Læs meget mere om priser og aktiviteter her 

 

Alle forholdsregler tages i forhold til Corona 

 

Har du spørgsmål? 

Ved spørgsmål kontakt arrangørerne pr. mail på aktivitetsuge@islandshest.dk, eller pr PB på Aktivitetsugens Facebook side. 

Følg med på Facebookgruppen Aktivitetsuge i Kompedal, hvor vi holder jer opdateret med diverse små historier og informationer, før, under 

og efter Aktivitetsugen. 

 

Vi glæder os til at møde jer til en forrygende uge i Kompedal! 

Mvh Aktivitetsuge udvalget 

Ulla Stephansen, Trine Bang, Marianne Lemming og Anne Sofie Huusmann Jepsen 

 


