
Elev-stævne lørdag d. 1. oktober 2OL6

Her lige et par hurtige informationer

Vi rider ude hvis vejret tillader det - ellers bliver det i ridehallen.

på nedenstående skema kan du se hvornår du skal ride på din pony, dvs. du skal være klar til at komme
på banen til dette tidspunkt. Der vil være et par store piger/voksne til at hjælpe.

Vi har arrangeret en til at sadle hesten op og af, du skal blot ride den i din klasse hvis vi ikke har aftalt
andet.

Selve klasserne og starttider ligge også på www.iork.dk hvordu kan se dem.
Tjek tiderne sidste gang fredag efter kl. 17.00 hvor de sidste ændringer vil være opdateret. Tiderne er
vejledende og man rider ind lige efter foregående rytter, så man skal stadig følge med på selve dagen

Elevhestene går rigtig mange gange så du skal ikke trave rundt på den mellem klasserne. Dette vil vi
bede jerforældre om at holde øje med. Vi håber mange bliver og kigger med på de andre ryttere også

Der er rigtig mange tilmeldt dvs. vi starter med elevmesterskabet i dressur kl. 09.00 og sidste rytter i

spring forlader banen ca. 16. 30. V¡ håber rigtig mange bliver og ser den sidste klasse hvor de lidt mere
ruti nerede ryttere spri nger.

Vores bod har åbent hele dagen, så du kan få den værste sult stillet.

Vi glæder os til nogle hyggelige timer sammen med jer d. 1. oktober

Bestyrelsen for
]ORDRUP OG OMEGNS RIDEKLUB

Elevhest DRESSUR SPRING

Sweety Garoline
H Lærke Fie Sof¡ê

14.45 14.45-2 14.45-3 14.45-5

Snehvide Nora Marie M Albe¡teI Alberle

09.10 ll ,rou., ,09.30 14.45

Raket Emma H Nadia Emma H

09.05 09.45 14.45

Gipsy lsabella
Garollne
B Liti Freiâ

14.45 14.45-2 '14.45-3 14.454

Casmir Laura T Josef¡ne Martine

09.20 Casmir 14.45

Nikita Clãrã Christa

09.1 5

Flicka Clara L. Caroline Rosa

09.00 09.25 14.45 14.45-2

Laura lda Victorie

09.40 14.45 14.45-2

Prinsessen

elevmesterskab BOM


