Dressurstævne
E-Stævne og D-Stævne
E-Stævne: Klasserne 5-9
D-Stævne: Klasserne 1-4 + 10-15

Lørdag den 27.08.2022
Søndag den 28.08.2022

På Egholm Ridecenter

Propositioner – Lørdag den 27.08.2022:
Privat Hest D-Stævne
Klasse 01: LB1-3 (A bane)
Klasse 03: LA4-6 (A bane)

Klasse 02: LA1-3 (A bane)
Klasse 04: MB0-3 (A bane)

Propositioner – Søndag den 28.08.2022:
Rideskole Pony E-Stævne
Klasse 05a: LD1/2 u. 10 år (bane B)
Klasse 06: LC1-3 (B bane)
Rideskole Hest E-Stævne
Klasse 07: LD1/2 (B bane)
Klasse 09: LB1-3 (A bane)

Klasse 05b: LD1/2 fra 10-16 år
(bane B)

Klasse 08: LC1-3 (B bane)

Privat Pony D-Stævne
Klasse 10: LD1/2 (B bane)
Klasse 12: LB1-3 (B bane)

Klasse 11: LC1-3 (B bane)
Klasse 13: LA1-4 (B bane)

Privat Hest D-Stævne
Klasse 14: LD1/2 (B bane)

Klasse 15: LC1-3 (A bane)

Ved få tilmeldinger, kan klasserne slås sammen. Alle klasser rides på procent.
Stævnet rides udendørs.
Opvarmning foregår udendørs på springbanen eller i ridehuset ved dårligt vejr.
Stævnetøj:
Der er ikke krav om stævnetøj i E-klasserne. Der skal blot rides i en mørk trøje
eller klubtrøje samt med en sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
Klubben hæfter ikke for tyveri. Al færden på stævnepladsen foregår på eget
ansvar.

Cafeteria: Vil være åbent hele dagen.
Regler for udklasning E-Stævne se nedenfor, D-stævne følger DRF’s
reglement: Ekvipagen udelukkes, hvis den har været placeret 5 gange, har
vundet 3 gange i det pågældende program eller har vundet et højere program.
Elevryttere udelukkes fra LD1 med hjælper, hvis de tidligere har vundet
klassen. Disse regler vil blive håndhævet for fair konkurrence.

Tilmelding senest søndag den 21. august 2022
Priser:
Tilmeldingsgebyr pr. start inkl. Lån af rideskolehest/-pony
Tilmeldingsgebyr pr. start på egen hest/pony

130,00 kr.
100,00 kr.

Alle startende fra SRV skal være klar på at hjælpe enten på stævnedagen eller
dagen inden, ellers ingen start.
Tilmelding til E-stævnet skal ske via klubbens hjemmeside
www.skibbyrideklub.dk under ”Stævner, arrangementer mv.” og betaling
skal ske til konto 2670 6270576948 eller MobilePay 12717. Tilmelding er først
gældende når betaling er sket. Tilmelding kan også ske via DRF Go!

Tilmeldingsblanketten udfyldes og sendes via klubbens hjemmeside, tilmelding
vil foregå i den rækkefølge de bliver indsendt, når maks. antal ryttere er nået,
vil klassen blive lukket.
Evt. tilmeldinger efter lukning af klassen vil blive kontaktet af dressurudvalget.
Tilmelding til D-stævnet skal ske via DRF Go!
Yderligere info vil være at finde på online.equipe.com ugen op til stævnet.
Foreløbige startlister forventes at ligge på online.equipe.com torsdag d.
25.08.2022.
Endelige startlister offentliggøres senest kl. 20 dagen inden stævnet.

Hvis nogen spørgsmål eller brug for hjælp til at tilmelde jer, kan i kontakte
dressurudvalget:
Anja Hagelberg, telefon 24657063, Gitte Brink, telefon 20764612 eller Caitlin
Graham-Pedersen, telefon 24224220.

