
Landsfinaler i Breddeaktiviteter 2017 

på Vilhelmsborg ved Århus 
Afholdes i weekenden d. 23.- 25. juni 2017. 

 

TILMELD DIG NU... 

Vi skal da vise hvem JORK er igen i år 
 

Dansk Ride Forbund vil samtidig fejre deres 100 års jubilæum under Landsfinalerne på Vilhelmsborg. Så det bliver helt sikkert 

en fantastisk weekend med mange spændende indslag og personer og sikkert også et Gallashow udover alle grænser om lørdagen. 

 

 

JORK har været med til dette store landsstævne de 

sidste 7 år. Vi håber vi igen i år kan stille med nogle 

hold. Det er en rigtig hyggelig og sjov men også en 

travl weekend i hestenes tegn. Vi har været mellem 20 

og 30 JORKER afsted de sidste mange år. 
 

Har du og dine forældre lyst til at være rigtig JORKER i 

denne weekend så kan vi måske finde en aktivitet der 

passer dig. Du og din familie skal være villig til at ofre 

træningstimer og turneringstimer til arrangementet.  

Vi finder i fællesskab en holdleder som vil guide jer 

igennem det hele og tage med ud til de 3 kvalifikations 

stævner der er inden starten af maj måned. 
 

Tag en snak med dine forældre og din underviser og tilmeld dig her på listen så ser vi om vi kan lave nogle hold. Selve weekenden vil koste dig ca. 1000,00 

kr. (Dette kostede det sidste år: Opstaldning 350,00kr. Lejrarmbånd 200,00kr. til alle som overnatter. Transport af heste. Mad og drikkevarer til weekenden) 

 

Du kan tilmelde dig følgende aktiviteter: Team Cup Dressur (hold af 4). Trec (hold af 3-4). Pas De Deux (hold af 2). Stilstafetspring (hold af 3). Ponygames 

(hold af 4). Kvadrille (hold af 6-8). Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter på www.rideforbund.dk under fanen "Klub og Bredde" - "Landsfinaler" 

 

Så tag en snak med nogle af de andre ryttere og din underviser med det samme, så vi kan få lavet nogle hold.  

 

Der afholdes et Informationsmøde lørdag d. 10/12-2016 kl. 13:00 i rytterstuen 
for alle interesserede. Også hvis I er i tvivl om det er noget for jer. 
 

Skriv dit navn og tlf. ved den aktivitet du gerne vil deltage i på opslagstavlen. 

 

TEAM CUP DRESSUR: 

 

 

TREC : 

 

 

PAS DE DEUX : 

 

 

STILSTAFETSPRING : 

 

 

PONYGAMES :  

 

 

KVADRILLE : 

 

 

VIL GERNE DELTAGE MEN VED IKKE I HVILKEN AKTIVITET: 

 

 

 



 


