Elevdressurstævne
For Rideskole ponyer

Søndag den 22.11.2020
På Egholm Ridecenter
Grundet COVID-19, kan vi kun afvikle stævne for en lille gruppe.
Stævnet vil blive afviklet for Rideskole Ponyer LD og LC
Bemærk: Der vil ikke være mulighed for at være nogen tilskuer,
for ikke at overskride forsamlingsforbuddet.

Propositioner – Søndag den 22.11.2020:
Rideskole Pony
Klasse 01a: LD1/2 u. 10 år (bane B)
Forventet tidspunkt mellem 10-12
Klasse 01b: LD1/2 fra 10-16 år (bane B)
Forventet tidspunkt mellem 10-12
Klasse 01a og 02a, maks. 12 starter i disse klasser totalt
Klasse 02: LC1/2/3 (B bane)
Forventet tidspunkt mellem 13-15
Klasse 02, maks. 12 starter i denne klasse

Alle klasser rides på procent.
I klasser med 3 eller færre deltagere, følges retningslinjerne beskrevet i ”Klubmesterskab
2020 retningslinjer” som blev gennemgået på generalforsamlingen den 8. marts 2020.
Retningslinjerne kan også findes på SRV’s hjemmeside.
Stævnet rides indenfor.
Opvarmning:
Opvarmning foregå indenfor på en cirkelvolte 20x20 eller udenfor.
Stævnetøj:
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.
Cafeteria: Der vil ikke været noget cafeteria på denne dag
Regler for udklasning:
Ekvipagen udelukkes, hvis den har været placeret 5 gange, har vundet 3 gange i det
pågældende program eller har vundet et højere program.
Elevryttere udelukkes fra LD1 med hjælper, hvis de tidligere har vundet klassen.
Disse regler vil blive håndhævet for fair konkurrence.

Tilmelding senest søndag den 15. november 2020:
Tilmelding vil være efter princippet ”først til mølle” – for ikke at overskride
forsamlingsforbuddet.
Priser:
Tilmeldingsgebyr pr. start inkl. lån af rideskolehest/-pony

130,00 Kr.

Tilmelding til stævne søndag den 22.11.2020
KL. 1a og 1b (LD1 og LD2)
Rytterens navn: _____________________________________________________________

Ønske om pony navn: _______________________________________________________

Rideskole pony:
Sæt X
Klasse 01a, under 10 år – LD1

LD2

Ønsker hjælper

Klasse 01b, over 10 år – LD1

LD2

Ønsker hjælper

Klasse 02

LD2

LD1

Betalt ved tilmelding kontant:

Betaler på stævnedagen

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

Tilmeldingsblanketten afleveres til Hanne eller Flemming, der vil notere dato og tid, så
tilmelding efter princippet ”først til mølle” foregår på en fair måde.
Hvis antallet overstiger det beskrevne antal, vil vi kontakte Jer før stævnet.

Stævnet gennemføres på disse præmisser for, at vi stadig kan give børnene mulighed for at
starte stævne
Vi vil hvis muligt optage/tage billeder af børnene, som vi vil dele med Jer senere.

