
 
 

 

 

Velkommen til kurs i      helgen 30. januar – 1. februar 2015! 
 

Hei allesammen  takk for det gamle året og et riktig Godt Nytt Hesteår 2015!   Vi håper 

at dere vil fortsette med Tølt/Riding in Harmony. Dette blir bare større og større i 

nabolandet. Riding in Harmony har ”smittet av seg” til andre hestemiljøer også.  

Vi sender ut faktura til dere som meldt interesse av å vare med også i vinter, såfremt 

dere ikke har meldt avbud. Siden alle dere har vart her, så sender jeg ikke noen 

veibeskrivelse denne gangen heller.  Men jeg repeterer litt om fremmøte m.v. Det er ikke 

noen større endringer siden sist. 

 

Fremmøte: Det er mest praktisk at dere kommer på fredag og det er fremmøte mellom kl. 

18.30 – 19.30. Ved fremmøte viser dere vaks. attest og egenerklæring før hesten tas av 

hengeren. Det blir kort teori på fredag kveld. Er det noen som må komme på lørdag 

morgen må vi få beskjed om det.  
 

Overnatting og Mat: Mat tar dere med selv til alle måltidene og dagene. Det finnes 

komfyr, micro, kjøleskap og liten frys. Sengene har laken, dyner og puter samt håndkler. 

Hestene får stå inne og lufte seg ute og de får høy av oss, men ikke kraftfor.   

 

Betaling: gjøres i hht. vedlagte faktura innen 11. januar.  Obs! Hvis vi mangler betaling da, 

så går plassen til den første på reservelisten. Hvis du etter å ha betalt, men får forhinder 

til å delta på kurset, kontakte My så får vi prøve ”reservelisten”. Hvis ingen der kan ta 

plassen, så må du selv ansvare for plassen.  Men selvfølgelig skal vi gjøre alt vi kan for å 

hjelpe til med det. 

 

Spørsmål: om ankomst og det praktiske hos oss til My Langhed eller Rune Henne på tlf. 69 

82 78 28 (sikrest e. kl. 20.00 frem til 23.00) eller til my.langh@gmail.com 

 

 
Velkommen på kurs! 

Rune og My 
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