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Pferdefestival Grynmølle 2019 

Hesteparadiset “Grynmölle”, befinder sig 15 km. nord for Flensborg, i den 

idylliske “Bommerlund Plantage”.  

“Grynmølle”, er omgivet af den smukkeste natur med floder, mose og 

engmarker. 

Her foregår den såkaldte hestefestival, i weekenden fra den 7. – 9. Juni.  

Hof Grynmölle, Stoltelundvej 24, 6360 Tinglev, DK  

 

FOTO 

Fra fredag til søndag, vil kendte heste trænere, præsentere deres arbejde, i 

både teori og praksis.  

FOTO 

Uddannelser på hestevenligt plan, fra forskellige vinkler i ridnin,g og 

håndtering af heste, som blandt andet akademisk og barok inspireret 

ridekunst. “ecole legerete”, “cirkus lektioner”, frihedsdressur, western, lang 

http://festival.reiten-ist-orange.de/


tøjleføring, horsemanship, arbejdet med garrocha og meget mere, vil 

komme til, at underholde og inspirere dig i weekendens program. 
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Du kan deltage i masser af workshops, og afprøve alt på egen krop, også selv 

om du ikke har egen hest med.  

FOTO 

Workshops om kropsbevidsted, kommunikation og dans, vil vække din lyst til 

at eksperimentere og udvikle dig.  
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Derduover vil der være guidede skovture, hvor du kan opleve det fantastiske 

landskab, der omgiver “Grynmølle”. I tilfælde af, at du deltager uden hest, vil 

der være mulighed for at låne en på stedet. 
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Du har muligheden for, at deltage en enkelt dag, eller hele weekenden.  

Du kommer til, at overnatte i dit telt, tæt på åen “Gejlå”, under de 

blomstrende tjørnehække. Og om morgenen, vil den første lyd du hører, være 

din hest, der ønsker dig godmorgen.  
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For overnattende gæster, er det muligt, at købe morgenmad (7 euro/ pr. 

person). 
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Det er muligt, at købe mad og drikke i løbet af dagen. 

Om aftenen, vil der være mulighed for, at danse til live musik, få spændende 

snakke med de forskellige trænere og andre gæster, og at få dagen sluttet af 

med fælles hygge ved lejerbålet. 
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Til din hest, kan du leje en dertil forberedt paddock (ca. 300 kvm.), som er 

inhegnet med to rækker elektrisk wire. Hø/wrap og vand er med i prisen (30 

euro/pr. hest). Det er et krav, at der er tegnet en ansvarsforsikring for den 

pågældende hest. 
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Børn under 8 år har gratis adgang, og for de ældre børn (til og med 16 år), er 

der 50 % rabat på billetten. 
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Hesteparadiset “Grynmölle”, befinder sig 15 km. nord for Flensborg, i den idylliske “Bommerlund 

Plantage”.  

“Grynmølle”, er omgivet af den smukkeste natur med floder, mose og engmarker. 
Her foregår den såkaldte hestefestival, i weekenden fra den 7. – 9. Juni.  

Fra fredag til søndag, vil kendte heste trænere, præsentere deres arbejde, i både teori og 

praksis.  

Uddannelser på hestevenligt niveau, fra forskellige vinkler i ridning, og håndtering af heste, som 

blandt andet akademisk og barok inspireret ridekunst. “ecole legerete”, “cirkus lektioner”, 

frihedsdressur, western, lang tøjleføring, horsemanship, arbejdet med garrocha og meget mere, 

vil komme til, at underholde og inspirere dig i weekendens program.  
Tilmelding:   http://festival.reiten-ist-orange.de/ 
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