
Breyer Event tilmelding d. 24-25 august 2019 
 
 
Teltplads 
 
Gratis 
 
Teltplads ønskes: _______ 
Antal personer: _______ 
 
 
Madbilletter 
 
Lørdag frokost,  kl. 12.00 – 13.00, pris pr. pers. 45 kr, antal personer: _________ 
Lørdag aftensmad, kl. 18.00 – 19.00, pris pr. pers. 65 kr, antal personer: _________ 
Søndag morgen mad,  kl. 08.30 – 10.00, pris pr. pers. 35 kr, antal personer: _________ 
Søndag frokost,  kl. 12.00 – 13.00, pris pr. pers. 45 kr, antal personer: _________ 
 
Der vil være mulighed for at købe drikkevare og lave snobrød. 
 
 
Bagagerums marked 
 
En stand koster 40 kr. pr. dag. 
 
Der må sælges alt der har med hest eller børn at gøre, feks. rideudstyr, ridetøj, modelheste, 
legetøj, børne tøj mv. 
 
Du får lov til at køre din bil ind på pladsen, åbne bagagerummet og pakke ud, der er ikke plads til 
trailer mv. man skal selv medbringe et bord og stole hvis det ønskes. 
 
Åbnings tid: 
 
Lørdag fra. 10.00 – 18.00, der må pakkes sammen kl 16.00 
Søndag fra 10.00 – 15.00 
 
Det er tilladt at komme fra kl. 9.00 og stille op, dog skal alle biler værer inde på pladsen inden kl. 
10.00 da der bliver spæret af for andre bilister i området. 
 
 
Lørdag, pris 40 kr: _______ 
Søndag, pris 40 kr: _______ 
 
Navn: ______________ 
Telefon nr: ______________ 
 
 
  



Modelheste show 
 
Børn 25 kr (op til 16 år) 
Voksne 50 kr (16+)  
 
Navn: ______________ 
Alder: _______ 
Ved børne tilmelding værges navn: ______________ 
Ved børne tilmelding værges telefonnummer: ______________ 
  
Deltager lørdag: _______ 
Deltager søndag: _______ 
Deltager begge dage: _______  
 
 
Kæpheste stævne 
 
25 kr pr. dag 
 
Navn: ______________ 
Alder: _______ 
Højde: _______ 
Navn på kæphest*: ______________ 
 
Værges navn: ______________ 
Værges telefonnummer: ______________ 
 
Jeg tilmelder mig lørdag d. 24 august: _______ 
Jeg tilmelder mig søndag d. 25 august: _______ 
 
*Hvis du ikke selv har en kæphest kan du låne en på dagen.  
 
 
Betaling 
 
Når vi har modtaget din tilmelding på gitte@ok-gruppen.dk, får du en bekræftigelse fra os med 
betalingsoplysninger. 
 

 
Ribe-Vejle Landevej 107, 6622 Bække 

+45 40 33 51 53 


