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RIDEBANEN HOS HANNE. 

Vi må alle meget gerne låne banen på Tornegård hos Hanne og Claus. Man 

kommer derover ved at ride ud af grusvejen og ud på Bundsvej og ind over 

marken. Man må ikke ride på deres asfalt vej da den ikke kan holde til 

trykket fra hovene. Derefter rider man rundt om gården og op på banen. 

Nogle gange kan man også ride langs med åen men lige for tiden har de lavet 

fold nede ved åen og derfor skal man ride over marken fra Bundsvej. 

Ormeprøver 

Søndag d. 13 oktober skal vi alle indsamle gødningsprøver. Der står en æske 

handsker i stalden som man kan samle guldklumpen i. Ved siden af er der en 

stak etiketter skriv hestens navn og alder på. Mandag morgen kører vi prøver 

op til Hørsholm Hestepraksis og afventer svar. Endelig pris er afhængig af 

om din hest skal have ormekur. 

 Der er hegns og øvrigt forefaldende arbejde i weekenderne 

omkring efterårsferien  

Skriv i kalenderen ved foderet hvornår i har mulighed for at 

være med så vi kan planlægge arbejdet og forplejningen 

derefter 

RESULTATER FRA SEPTEMBER. 

Bente og Falcon trak rosetter med hjem fra stævnet på Holmegården. Det er 

rigtig flot gået. 

Kira og Layla fik også sneget sig med i opløbet om placeringerne i Haslev. 

Her faldt afgørelse i Mia Hastrup Cup over 3 stævner hvor de blev samlet nr. 

5 og fik roset med hjem. 

FERGIE FLYTTER ”HJEM”. 

Vi har truffet aftale om at Fergie flytter hjem til der hvor hun blev avlet – hos 

Søren og Charlotte Lund. Det er vi meget glade for og glæder os på hendes 

vegne at hun kan være til gavn og glæde og få nogle flere føl. 

 

KOMMENDE 
 AKTIVITETER 

12.Oktober 

Arbejdsdag på Orehøj 

13. Oktober 

Steeplechase på Engerupgård 

Marie/Falcon og Kira/Layla 

deltager 

19. oktober 

Arbejdsdag på Orehøj 

20. oktober 

Ponyrævehalejagt i 

Jægersborg Hegn 

27. Oktober 

Rævehalejagt på Ledreborg 

Kira/Layla deltager 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os 

Orehøjgård  
Orehøjvej 23 
3500 Værløse 
60405848 / 60542334 
info@fam-jessen.dk 
http://orehoejgaard.dk  
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