Lokalafdeling Herning

Riders with Heart, motorcykel event, sammen med
Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest og DHHerning
Inviterer til en spændende dag i motorcyklernes tegn
Lørdag den 17. august
MÅLGRUPPE:
- Medlemmer fra Landsforeningen Kreds MidtVest´s børn med autisme og deres familier – søskende.
- Medlemmer af handicaporganisationerne under DH/DH-Herning, børn og unge med deres forældre og
søskende.

FORMÅL:
At få en god dag og opleve noget andet end deres handicap. Teenagere og voksne må også få en tur, når børnene
har været igennem 😊
En oplevelse i sikre rammer, hvor Riders with Heart stiller deres passion til rådighed, og for familierne hyggelige
timer med motorcykler pølser og sodavand, kaffe og kage. Nogle motorcykler kan man få en tur på, andre kan
man se på.

Sted & Tid:
Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108 A, 7400 Herning Kl. 11.00 – 15.00

Lokalafdeling Herning

Pris:
Arrangementet er gratis, men hvis du gerne vil støtte det lokale arbejde for børn/ unge med Handicap og
Riders with Heart, har vi opstillet en bøtte til en donation 😊 og mobilepay.

Program:
Kl. 11.00 – 11.45 Ankomst og parkering – se kort over parkering, der vil være en mindre gåtur, alt efter hvor
mange deltagere som kommer.
Kl. 11.45 – 12.15 Vi samles langs vejen og ser motorcyklerne ankomme til Langvadbjerg i kortege
Kl. 12.15 – 12.30 Velkomst og oplysninger om arrangementet ved teltet.
Kl. 12.30 – 15.00 Alle tilmeldte børn og unge med handicap og deres søskende får en gratis T-shirt og et foto
med dem selv ved en motorcykel.
• Tur på motorcykel – foregår fra parkeringspladsen ved Gartnerhalen
• Pølser og brød, sodavand og øl ved teltet
• Kaffe og kage ved teltet
• Se på motorcykler i gården ved Langvadbjerg
• Købe merchandise fra Riders with Heart

Tilmelding KUN på mail til: lb@kredsmidtvest.dk
Angiv:
• antal personer der skal kører
• navne på personer som kører
• str. på T-shirt. (angiv str. som alder og ”stor” eller ”lille” ift. alder hvis det afviger
fra normen eks. Stor 10-årig)
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 2. august 2019, af hensyn til bestilling af T-shirts.

Vigtig information:
•

Riders with Heart har hjelme, bukser, jakker og handsker med til dem, som vil prøve en tur og sidde bag på en
motorcykel.
• Man skal have lange bukser på og lukkede sko på, for at prøve en tur på motorcyklen.
• Motorcykelrytterne har ingen speciel uddannelse i at køre med børn og heller ikke en forsikring som dækker
ved ulykke.
• Der vil være et bælte på motorcykelrytteren, med håndtag, som man kan holde fast i.
Der er aldrig sket en ulykke når Riders with Heart har besøgt børn rundt om i landet.
Forældrene skal være tilstede, når barnet skal prøve en motorcykel - både for at give samtykke til, at det er ok, at
barnet får en tur - men også for at få instruks om, hvordan barnet skal sidde på motorcyklen og hjælpe med at
formidle det til eget barn.

Og husk det er dyre maskiner, som motorcykelrytterne selv har købt og er glade for, så vis respekt og lad
ikke dine børn kravle op på en maskine, uden motorcyklens ejermand har givet lov 😊

