Julesponsorstævne
25. november 2018
Dressur
KL 1: Trækkeholdsopvisning
-

For ryttere, der har brug for en trækker rundt på banen. Selvom man lige er
begyndt til ridning, kan man sagtens være med her.

KL 2: Ld1 og Ld2 kommando breddeklasse
-

Dressurprogram, hvor der er opråber med på banen, som fortæller øvelserne til
dig efterhånden. At det er en breddeklasse betyder, at to forskellige programmer
LD1 og LD2 samles i én klasse.

KL 3: Ld1 & Ld2 breddeklasse pony
KL 4: Ld1 & Ld2 breddeklasse hest
KL 5: Lc1- Lc2-Lc3 breddeklasse pony
KL 6: Lc1- Lc2-Lc3 breddeklasse hest
KL 7: Lb breddeklasse pony
KL 8: Lb breddeklasse hest
KL 9: La breddeklasse pony
KL 10: La breddeklasse hest
KL 11: Ld1 forældreklasse med/uden kommando
-

For alle forældre, der har lyst til (og (næsten)mod på  ) at prøve en tur på
hesteryg. Der vil være hjælper på banen til dem, der har brug for det.
Rideerfaring er ikke nødvendig.

Spring
KL 12: Showklasse
-

Kan rides med eller uden hjælper. Man skridter eller traver over bomme, rider
slalom og andre sjove ting. Her kan alle også være med.

Kl 13: 30 cm
KL 14: 40 cm
KL 15: 50 cm
KL 16: 60 cm
KL 17: 70 cm
KL 18: 80 cm
KL 19: 90 cm
KL 20: 100 cm
KL 21: 110 cm

Praktisk info
Tilmelding: På mail: hori4dags@hodsagerrideklub.dk eller på sedlen på døren til rytterstuen.
Sidste tilmelding er søndag d. 18. november.
Pris: Klasserne koster 50 kr. pr stk. Stævnet er et E-stævne. Det betyder, at man kan starte uden
at have rytterlicens. Vi inviterer et par klubber fra området til at komme og starte til stævnet.
Sponsorsedler. Stævnet er et sponsorstævne, hvor ryttere rider penge ind til klubben. I år vil
pengene gå til en ny rideskolepony. Sponsorsedler findes i rytterstuen. De kan også hentes på
hjemmesiden. Så er det bare med at få bedsteforældre, onkel &tante, naboer og hvem du ellers
kender til at sponsere et beløb – enten et fast beløb eller fx nogle kroner for hvert point, du får i
dressur eller antal spring, du kommer over i springklasserne.
Sponsoraftalen skal afleveres i sekretariatet i rytterstuen inden rytterens start, og hentes efter
rytteren har redet.
Spørgsmål om stævnet: SMS til Jette Skram på 2256 5935 eller skriv
på hori4dags@hodsagerrideklub.dk

