
Skattejagt på din kæphest
- Aktive sammen hver for sig i vinterferien 

FLOT GLIMMERROSET TIL ALLE
Når du har gennemført din rute, skal du sende billeder af dine skatte til mail rideskolen@roskilde-rideklub.dk.

Kort tid efter vil du modtage en godkendelse, og du kan herefter hente din roset på Roskilde Bibliotek ved at vise

godkendelsen, når biblioteket åbner igen.

Vi glæder os til at se dig og din kæphest!

// Roskilde Rideskole 
i samarbejde med Roskilde Kommune

HVEM KAN DELTAGE?
Alle børn og unge fra 0.-10. klasse i Roskilde Kommune. Vi ser helst, at du gennemfører skattejagten på din

kæphest, men hvis du af forskellige årsager ikke har en eller kan lave/skaffe en, godkender vi også din tur med

familien, din hund etc.

Ta' hele din familie med, vis din kæphest frem og deltag i vinterferiens

sjoveste virtuelle event.

HVORNÅR?
Skattejagten foregår i hele vinterferien (uge 8, 22. feb. - 28. feb.), og du bestemmer selv, hvornår du vil

gennemføre din skattejagt.

Vis os din skattejagt på de sociale medier
Brug hashtaggene #roskilderideskole #godtrytterkammeratskab #skattejagtiroskilde #alletidersroskilde

#roskildekommune

 
På grund af covid-19 kan vi desværre ikke være sammen fysisk, men derfor kan vi

stadig få den fedeste vinterferie - bare hver for sig. Roskilde Rideskole har, i

samarbejde med Roskilde Kommune - Sjov Ferie, arrangeret en skattejagt på din

kæphest, hvor præmien er en flot glimmerroset.

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Formålet med skattejagten på din kæphest er, at du skal ud i den friske luft, bevæge dig, være kreativ og have

det sjovt. Du bestemmer selv, hvor lang din tur skal være, men du skal tage selfies med mindst syv skatte.  

 

Skattene er: 

Vikingeskibsmuseet, et by- eller vejskilt, noget vand, Roskilde Domkirke, noget rødt, Byparken, en legeplads, et

dyr, Roskilde gågade, et træ, Folkeparken, en sten, en mark, Roskilde Bibliotek, noget gult. 

Har du spørgsmål?
Så skriv til Roskilde Rideskole på mail rideskolen@roskilde-rideklub.dk.

 

OBS.: Eventet er gratis og kræver ingen tilmelding. Du skal senest sende dit ridt søndag d. 28/2 kl. 20.00.

Billederne vil ikke blive brugt til andet end at registrere, at man har gennemført.


