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Forslag og idéer til ture og arrangementer i 2023- 

Sammenskrivning af gruppedrøftelse på GF den 31.10.22 

 

NB. Listen er idéer fra deltagerne,- altså IKKE beslutninger! 

Tur- og aktivitetsudvalg kontakter dem, der har skrevet sig på til at stå for de enkelte ture, så vi kan få sat datoer 

mv. på. Hvis nogen derudover vil stå for en tur/ aktivitet kan de kontakte turudvalget. 

Hold jer orienteret på hjemmesidens kalender https://www.dagfari.dk/events/  

og på FB siden https://www.facebook.com/groups/239607261736 

 

Turforslag 
• Vigtigt med gode traditionsrige ture og spændende turmål, fx Solbjerg Engsø 

• Flere individuelle ture som påsketuren, hvor vi rider mod et mål 

• Hedeland 

• Tur til Tisvilde (Stefanie vil gerne guide) 

• Tur til Valby Hegn (Marianne guider) 

• Tur til Rude skov (Eva og Torben Trier guider) 

• Skjoldungernes land (Herslev bryghus) April/maj 

• Tur til Fændrikhus med frokost eller lign. 

• Grillaften (frokost) – fælles sommer i Gribskov fx 

• Parforceriderutetur 

 

Traditionsture 
• Juletur/ frokost 

• Juleridt til ridehus med juletræ 

• Nytårsturen som tradition  

• Nytårstur til Hvidekilde m/ chili con carne  

• Påskearrangement til Gribsø (tradition) – Ruth, Annike, Christina og Helle 

• Forsommertur til Grønholt 

• Midsommertur til Hyggehest 

 

Andre aktiviteter 
• O-ridt i Gribskov – Annike og Helle 

• Tur til anlægget i Hedeland (TRECforhindringer og ovalbane) Dagskort pr rytter á 100 kr. 

• Alrid træningstur fx til Hedeland eller Bakkeholm 

• Miljøtræning 

• Agility træning 

• Miljøtræning på Aulholm (Politimanden)  

 

Ture med overnatning 

• TRECtur fx til Brogården (weekend) 

• Weekendtur til st. Helene 

• Weekendtur til Møn (Evt. Hrimfaxa) 

• Weekendtur til Feddet 

• TRECweekend på Hedeland (Austri) 

• Ridelejr m. overnatning hos Charlotte Lemming 

• Søborggård med spring, agility og tur (med frit valg ift. aktiviteter) 

• Fællestur til World Tølt i Odense 2023 

• Fælles bus til WM i Holland 2023 

• Parforcerideruten – fællestur 

• Islandsrejse, fælles 
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Kurser 

• Fællesskabende aktiviteter fx strikkekurser, malerkurser, foredrag 

• Førstehjælp 

• Kursus med Finn Christiansen (cowboy Finn – Idéer til lege med din hest fra jorden 
• Longeringskursus 

• Kursus med Christian Løve 

 

Stævner 

• Hyggestævne 

• Trænings gangartsstævne med speakende dommer 

 

Foredrag 
• Foredrag med Lise Hvarregaard (avl gennem tiderne) 

• Hestetandlæge – tænder og tandpleje 

• Bid og tilpasning (Mette Årup) 

• Foredrag om (genop)træning 

 

 

 

 

 

 

 

 


