FASTELAVNS- OG SPONSOR-STÆVNE
LØRDAG, DEN 23. FEBRUAR 2019
Kl. 01 Kommandoridning uden galop
Kl. 02 Kommandoridning med galop
Kl. 03 LD procentklasse pony+hest (LD1, LD2)
Opråber er muligt i klasse 03 LD (skriv det
på tilmeldingssedlen)
Kl. 04 LC procentklasse pony+ hest (LC1, LC2, LC3)
Kl. 05 LB procentklasse pony+ hest (LB1, LB2, LB3)
Kl. 06 LA procentklasse pony + hest (LA1, LA2, LA3, LA4)
Kl. 07 Spring på tid pony + hest (LE, LD, LC, LB, LA)
Generelt: På elevheste/ponyer må hver rytter max. starte 2 gange i dressur eller 2 gange i springning. Det er begrænset, hvor mange gange rideskolehestene/ponyerne må deltage pr. dag. Er der for
mange tilmeldte ryttere til en given pony/hest, fordeler stævneudvalget i samarbejde med Jens starterne, så alle får lov til at ride min. 1 klasse på den ønskede pony/hest.
Alle klasser undtagen klasse 01 og 02 afvikles som såkaldte procentklasser. Det betyder, at:
den enkelte rytter selv vælger, hvilken/hvilke af de for klassen angivne programmer, rytteren ønsker
at ride - skriv både klassenummer og program på tilmeldingssedlen. Hver ekvipage må gerne starte
2 gange per dag i den pågældende klasse, men det skal være 2 forskellige programmer f.eks. LD1
og LD2 eller LC1 og LC2. Ekvipagen kan opnå 2 placeringer i klassen.Klassens samlede resultat findes ud fra procentsatserne. Man må også gerne ride to forskellige klasser f. eks. LD1 og LC1.
Klargøring: Afhængig af antal starter vil klargøring af heste og ponyer ske lørdag formiddag,(eller fredag eftermiddag) og ridning af stævnets programmer lørdag over middag (eller fra lørdag morgen).
Juniorudvalg vil hjælpe og give gode råd til klargøring af pony/hest til stævne. Cafeteria i Rytterstuen
vil være åbent hele dagen.
Opråber: I klasse 01 og 02 vil der være en opråber, som siger, hvad rytterne skal gøre. Alle stævnets
øvrige programmer skal læres udenad, og rides efter hukommelsen. I klasse 03 er det muligt at ride
med opråber. Hvis dette ønskes, så angiv det på tilmeldings-listen.
Dressur: Dressurprogrammer kan findes i arkivkassen i rytterstuen samt på DRFs hjemmeside.
Spring: I klasse 7 rider hver ekvipage en ridetid på 60 sekunder, hvori det gælder om at nå flest mulige spring. Forhindringernes højde vil være iht. DRFs reglement.
Baner: Alle klasser afvikles på kort bane (bane B) i den nye ridehal. Opvarmning i den gamle hal. I
alle klasser konkurrerer ponyer og heste mod hinanden.
Sponsorer: Alle klasser ved stævnet afvikles som sponsorklasser. Det vil sige, at alle ryttere før
stævnet skal/kan skaffe sig sponsorer (TAG ET HÆFTE PR. KLASSE)! En dressur-sponsor betaler
f.eks. 10 kroner pr. procentpoint der opnås over 50% i dressurklasserne eller et fast beløb. En

spring-sponsor betaler f.eks. 10 kroner pr. spring, som ekvipagen når at passere inden for 1 minut
eller et fast beløb. Sponsorhæfterne afleveres i sekretariatet inden start.
Der uddeles en præmie til henholdsvis den dressur- og springrytter, som rider flest penge hjem til
klubben. Efter stævnet skal alle ryttere rundt til deres sponsorer og indsamle deres sponsorkroner,
som derefter skal afleveres sammen med hæftet til Birgitte, Line, Solvej eller Jens. Sponsorkroner
kan også overføres til kontonr. 9129 0002720558 – husk at angive rytters navn på overførslen –
eller via mobilepay 73678 – husk rytternavn i besked.
Dotering og udklædning: Der uddeles rosetter (ingen doteringer) til de placerede ryttere. I alle klasser er der en roset til den bedst udklædte ekvipage. Det er valgfrit, om man vil være udklædt. I klasse 01+02 vil der desuden være diplomer til alle deltagende ryttere. I klasserne LD, LC, LB, LA dressur samt i springklassen er det tilladt at ride til musik efter eget valg, hvis dette ønskes som et supplement til udklædningen. CD afleveres i sekretariatet.
Tilmelding: Stævnet er kun åbent for ryttere, der er medlem af Hundborg/Midtthy Rideklub.
Tilmelding skal ske på opslag i Rytterstuen. For HBR-ryttere, der ikke kommer på rideskolen, kan
tilmelding ske pr. sms på tlf. 24436962 eller mail til hbranmeldelse@gmail.com
Indskud er kr. 70 pr. klasse (klasse 1 og 2) og pr. program i dressur og højde i spring (klasse 3, 4, 5,
6 og 7), som skal betales inden start – kontant/mobilepay 73678 i sekretariatet ved stævnet eller
overførsel til konto nummer 9129 0002720558 forud for stævnet. Tilmeldingsfriste er TORSDAG D.
14. FEBRUAR 2019
Se opslag vedr. retningslinjer for brug af HBR elevheste- og ponyer ved stævner!
OUT-reglerne i DRFs reglement for 2018 samt DRFs reglement er gældende.
Evt. spørgsmål rettes til Birgitte tlf. 24 43 69 62.

