
Tilmeldingsblanket 
 

 
Lanselængde minimum 1 meter 

 
OBS: Marker venligst hvis der rides på samme hest.     

 
Vi sørger for fine præmier, som vi indkøber for deltagergeby-
ret. 

 
Tilmelding og betaling senest d. 1. august til:  
 
Heidi Hansen, Kær Bygade 66A, tlf. 61 69 10 22 
Conny Petersen, Kær Bygade 28A, tfl. 40 73 78 43 

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
 

 

 
 

Indbydelse til Kær Halvø’s ringridning  
2011 

 
5. og 6. august 2011 

 
Havetraktor/knallert-ringridning, 

cykelringridning 
og andre aktiviteter 

Navn: 
 

0-10 år 
stor ring 

0-15 år >15 år 

Deltagergebyr 30,- 50,- 80,- 

 Cykel Hest Cykel Hest Cykel 

      

      

      

      

      



PROGRAM: 
 

RINGRIDERPLADSEN ER VED KÆR BYGADE 66 (KILAGERGÅRD) 
 
 

Fredag d. 5. august fra ca. kl. 18.00: 
 
Hyggeligt samvær på pladsen. Baren er åben, hvor der kan købes is, 
drikkevarer og ringriderpølser. Til børnene har vi igen i år en 
hoppeborg. 
 
Havetraktor/knallert/ATV-ringridning:  
Find sammen med din nabo, puds havetraktoren/knallerten/ATV´en 
og kom hen til et par sjove timer. Det koster 20 kr. at deltage og 
tilmelding skal ske samme dag inden kl. 18.15 i baren på pladsen. 
Ringridningen starter kl. 18.30 og der kan vindes præmier. 
 
Singstar/karaoke på storskærm: 
Igen i år vil der være mulighed for at afprøve jeres egne 
sangtalenter på vores singstar karaokeanlæg.  
 

Lørdag d. 6. august: 
 
Klokken 11.15 møder deltagerne op ved Korona Plast (gl. Bruhns) i 
Ormstoft. Optoget går herfra og ad Kær Bygade til ringriderplad-
sen. ”Kær garden” deltager igen med musikvogn i optoget. 
 Ingen ryttere forlader pladsen inden ringridningen er færdig. 
 
På festpladsen kan der købes drikkevarer, is, pølser samt kaffe og 
kage. Hoppeborgen er selvfølgelig også pustet op. 
Som noget nyt vil spejderne lave nogle aktiviteter for de unge. 

 
 
 
 
 
 
Kl. 19.00: 
Vi samles på festpladsen til fællesspisning, enten med medbragt 
mad eller der kan købes billetter til årets ringridermenu. 
 
Menuen vil i år bestå af: 
 
Helstegt svinekølle med flødekartofler og timian marinerede 

kartofler dertil whiskysauce, pastasalat og blandet salat med 2 

slags dressing og flutes til. 
 
Billetten koster i år kun 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn 
og kan købes: 
 
Heidi Hansen, Kær Bygade 66A, tlf. 61 69 10 22 
Conny Petersen, Kær Bygade 28A, tfl. 40 73 78 43 
 
senest den 1. august.  
 
Der er ca. 100 billetter til salg og de sælges efter først til mølle. 
 
Jønne leverer igen i år musikken og vil som vi kender ham sørge for 
at holde dansegulvet i gang hele aftenen. 
 
Vores amerikanske lotteri vil også i år blive afholdt med mange fine 
præmier fra vores sponsorer. Lodderne vil blive solgt lige efter 
spisningen.  


