Juleelevstævne på DAR
Lørdag d. 11. og søndag d. 12. december
Tusind tak til alle jer, der har meldt jer til diverse hjælpeopgaver, så vi kan afholde juleelevstævne for
vores ryttere. Det er dejligt I bakker op om det, og vi kan høre i staldene, at rytterne virkelig glæder sig
til at kunne ride stævne. Vi håber ikke, der kommer restriktioner, inden stævnet skal afholdes og
foreløbig er alle familiemedlemmer og venner, der har lyst til at kigge på, derfor meget velkomne. Vi
glæder os til et hyggeligt julestævne.
Holdridning med/uden galop - Lørdag:
• Foregår lørdag eftermiddag fra omkring kl. 14.00
• Du vil have mulighed for at få en trækker på travholdet, så alle kan deltage uanset niveau ☺ På
galopholdet skal du kunne ride selv. Du kan kun starte én klasse.
• Programmet vil blive råbt op mens du rider, så du skal ikke lære programmet udenad.
• Du skriver tre ønsker på til ponyer/heste – det kan være at dit første-valg allerede skal gå rigtig
meget, eller at den er blevet halt, og vi derfor må finde en anden hest/pony til dig. Vi bestræber
os på, at alle kan få et af sine valg, men vi kan ikke garantere det.
• Der vil være rosetter til alle, og alle ryttere vil få en seddel med kritik. Præmieoverrækkelsen
foregår efter alle har redet.
Programridning/pointklasser - Søndag:
• Foregår søndag og vi starter normalt omkring kl. 10.00 med ponyer først.
• Programridning er for de mere øvede ryttere, og her skal du kunne programmet udenad. Der er
ikke mulighed for at få trækker på og du rider helt alene på banen. Tal med din underviser om,
hvilket program, du kan starte.
• Husk at skrive 3 ønsker til pony/hest hvis du er elevrytter. Vi kan ikke garantere, at du får dit
første-valg, så snak med din underviser om tre mulige heste du kan ride.
• Elev/partryttere kan kun starte én klasse. Privatryttere kan starte to klasser.
• Der er præmierosetter til 1.-3. pladsen, og om 2.-3. pladsen vil få afhænger af antallet af ryttere,
der starter i den givne klasse. Alle øvrige ryttere kan vælge en roset. Der er 2
præmieoverrækkelser. 1 efter formiddagsklasserne og 1 efter eftermiddagsklasserne.
Cafetetiet vil være åbent, og man vil kunne købe toast, pandekager, kager og meget andet.
Startgebyr:
Der vil være et startgebyr på 75 kr. + gebyr som betales ved tilmeldingen.

Tilmelding (sidste tilmeldingsdato er fredag den 3. december, og der vil ikke mulighed for
eftertilmeldinger):
Husk at være logget ind på rytterens profil når I tilmelder rytteren.
Der er bindende tilmelding på vores hjemmeside under Tilmelding -> Events (eller tryk
HER), hvor man tilmelder sig et af følgende 2 events:

1) Juleelevstævne - Holdridning:
• Vælger om barnet skal starte på:
o ”Holdridning uden galop”. Hvis jeres barn har behov for en trækker, skal I desuden
sætte kryds ud for ”Ønsker trækker”.
eller

o ”Holdridning med galop – uden mulighed for trækker”. Jeres barn skal kunne ride selv,
•
•
•

hvis de tilmeldes dette hold, da der ikke vil være trækkere.
Vælger 1. prioritet hest/pony.
Skriver 2. og 3. prioritering af hest/pony i det dertilhørende felt.
Udfylder kontaktdetaljer.

2) Juleelevstævne – Programridning:
For elev/partryttere:
• Tilmelder sig den klasse, man gerne vil stille op i - hvis equipagen (samme rytter og hest)
tidligere har vundet en klasse til vores elevstævner, skal man starte minimum i næste klasse.
• Vælger sin parthest eller 1. prioritet.
• Vælger om man er elev- eller partrytter.
• Elveryttere skal desuden skrive deres 2. og 3. prioritering af hest/pony i det dertilhørende felt.
• Udfylder kontaktdetaljer.
For privatryttere:
• Tilmelder sig den/de klasse(r), man gerne vil stille op i. Man kan stille op i 2 klasser.
• Skriver navnet på sin hest i det dertilhørende felt. Hvis man ønsker at stille op i en højere klasse
end de nævnte, skriver man det i samme felt.
• Udfylder kontaktdetaljer.

