Elevdressurstævne
Stævne 3 af 4 i Klubmesterskab 2019

Søndag den 6.10.2019
På Egholm Ridecenter
For alle SRV elevryttere

Propositioner – Søndag den 6.10.2019:
Rideskole Pony
Klasse 01: LD1/2 u. 10 år (bane B)

Klasse 02: LD1/2 fra 10-16 år (bane B)

Klasse 03: LC1/2/3 (B bane)

Klasse 04: LB1/2/3 (B bane)

Klasse 05: LA1/2

(B bane)

Rideskole Hest
Klasse 06: LD1/2

(B bane)

Klasse 08: LB1/2/3 (B bane)

Klasse 07: LC1/2/3 (B bane)
Klasse 09: LA1/2

(A bane)

Privat Pony
Klasse 10: LD1/2

(B bane)

Klasse 12: LB1/2/3 (B bane)

Klasse 11: LC1/2/3 (B bane)
Klasse 13: LA1/2

(B bane)

Privat Hest
Klasse 14: LD1/2

(B bane)

Klasse 16: LB1/2/3 (B bane)
Klasse 18: MB0

Klasse 15: LC1/2/3 (B bane)
Klasse 17: LA1/2

(A bane)

(A bane)

Ved få tilmeldinger, kan klasserne slås sammen. Alle klasser rides på procent.
Dette stævne er nr. 3 ud af 4 elevdressurstævner, der vil danne grundlag for uddelingen af
klubbens dressurpokaler 2019 i form af indsamlede point.
En ekvipage optjener point på følgende måde:
Der gives 1 point for stævnestart
Der gives 3 point for en 1. plads
Der gives 2 point for en 2. plads
Der gives 1 point for en 3. plads
Der gives 0,5 point for øvrige placeringer.
Hvis der opnås lige mange point, så er det procenten, som er afgørende.
Ved deltagelse i rideskoleklasserne er det rytteren, som optjener point.
Ved deltagelse i privatklasserne er det ekvipagen, som optjener point.
Stævnet rides inde. Opvarmning i cirkelvolte eller udenfor, for klasserne 01-16.
Opvarmning for klasse 17 og 18, kan foregå indenfor, indtil klasserne starter, herefter
opvarmes der udenfor.

Regler for udklasning:
Ekvipagen udelukkes, hvis den været placeret mere end 3 gange i det pågældende
program/har vundet et højere program. Elevryttere udelukkes fra LD1 med hjælper, hvis
har tidligere har vundet klassen.
Disse regler vil blive håndhævet for fair konkurrence.
Der er ikke krav om stævnetøj. Der skal blot rides i en mørk trøje eller klubtrøje samt med
en sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
Klubben hæfter ikke for tyveri.
Al færden på stævnepladsen foregår på eget ansvar.
Anmeldelsesfrist er senest søndag den 29. september 2019 og stævnet afvikles ikke med
under 40 starter.
Ved overskridelse af tilmeldingsfrist, vil der blive opkrævet dobbelt tilmeldingsgebyr – dette
vil blive håndhævet.
Tilmeldingsgebyr pr. start inkl. lån af rideskolehest/-pony
Tilmeldingsgebyr pr. start på egen hest/pony

130,00 Kr.
80,00 Kr.

Cafeteria
Cafeteriaet byder som sædvanlig på mad og drikke hele dagen. På menuen er der Biksemad
med spejlæg, toast, vand/sodavand, kaffe/te og kage.
Tilmelding kan ske via:
Brug meget gerne online tilmelding på klubbens hjemmeside:
http://skibbyrideklub.dk/tilmelding-til-interne-staevner
Ellers via nedenstående blanket der lægges i SRV’s postkasse:

Tilmelding til stævne søndag den 6.10.2019
Rytterens navn: _____________________________________________________________

Hestens/ponyens navn: _______________________________________________________

Egen hest/pony:

Deltager i:

Rideskole hest/pony:

Kl: ________________________________
Kl: ________________________________

Betalt ved tilmelding kontant:

Betaler på stævnedagen

Overført til Reg.nr. 2670 - konto: 6270 576 948/MobilePay 12717

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjælp til stævnet: Navn + Tlf.nr. ____________________________
Jeg eller mine forældre vil gerne være behjælpelige dagen før stævnet med klargøring –
eller på stævnedagen.

Alle opgaver efter behov

Dagen før

Stævnedagen

Ønsket opgaver _______________________________________________________

