Elevstævne
d. 29. september 2018 på JORK
Så er der internt stævne på JORK, dressur og spring lørdag.
Der rides ude, hvis vejret tillader dette. Alle dressurklasser afvikles på B-bane (20x40).
Klasserne 1-5 og 8-9 er kun for elevryttere dvs. har du startet D-stævner, er du ikke startberettiget i disse klasser, men kan starte i klasse 6 og 7.
Alle medlemmer kan melde sig til på egne heste eller på elevhestene. Dressur programmer
som du skal øve dig på findes på www.rideforbund.dk søg kritikker. Tag en snak med din
underviser om, hvilken klasse du skal melde dig til i. MAX 2 STARTER PR. RYTTER.
Vi har ændret Elevmesterskabs setuppet, således der afvikles 3 mesterskabsklasser til dette stævne i LD2 og LC1 dressur og i spring med minimum spring højde 30 cm. – dvs. elevmestrene findes ved stævnet. Mesterskabsklasserne er kun for elevryttere som ikke har
startet D-stævner.
For stævneryttere (du har startet minimum D-stævner) tilbydes en åben klasse for alle pony og hesteryttere. Dvs. hest og pony dyster mod hinanden. Du skal ride det højeste dressurprogram, som du (ekvipagen) har startet til D-stævner eller højere og du skal springe
den højeste højde, hvor du (ekvipagen) har haft en 0-runde til D-stævner eller højere.
Dressur
Spring
KL. 1 LD1 Opråb tilladt
KL. 7 Åben klasse for stævneryttere (Se
KL. 2 LD2 Mesterkabsklasse
ovenfor)
KL. 3 LC1 Opråb tilladt
KL. 8 Mesterskab 30-40-50-60 cm B3
KL. 4 LC1 Mesterskabsklasse
KL. 9 Bomklasse B0 (sløjfe og træk tilladt)
KL. 5 LD1 Hold ridning(træk)
valgfri højde
KL. 6 Åben klasse for stævneryttere (Se ovenfor)
Pris pr. start kr. 70,00 – afleveres med tilmelding (i lukket kuvert) til Birte eller din ridelærer
senest d. 17. september eller sendes til mail: staevne@jork.dk. Ved tilmelding pr. mail skal
startgebyret betales til MobilePay 15147. Husk at skrive rytternavn ☺
Tilmeldingsblanket finder du på JORK´s hjemmeside: WWW.JORK.DK
Starttider vil være at se på JORK´s opslagstavle fra mandag d. 24. september og på hjemmesiden, men husk at tjekke dem op aftenen før og på selve dagen og følg lidt med i om
tidsplanen holder. Klasser med mindre end 3 starter aflyses.
Bemærk: Der kan ændres på rækkefølgen af klassestart alt efter tilmeldingerne.
Vel mødt

Jordrup og Omegns Rideklubs Bestyrelse

Tilmeldingsblanket til elevstævne d. 29. september 2018
på Jordrup og Omegns Rideklub

Navn:
Alder:______________
Tlf.Nr.______________
Hest – du må gerne skrive mere end en elevhest/pony
Vi forbeholder os ret til at fordele ponyer hvis en pony får for
mange ryttere:

Klasser: MAX 2 STARTER PR. RYTTER

Vedlagt kr. 70,00 pr. start. Afleveres i lukket kuvert med
tydelig navn.
Kan også indbetales på mobilpay til 15147. HUSK at skrive rytternavn ☺
Afleveres til Birte eller din underviser senest d.17. september
2018

