
 

 

Nytårskur 2017 
 

Lørdag d. 21. januar vil bestyrelsen gerne ønske jer et godt 
nytår. Det gør vi med et lille nytårsstævne i spring og dressur. 

Vi slutter af med et glas “Champagne” i ridehallen. 
 

Se propositioner herunder og meld dig til på sms (29453956). 
Betaling kan ske kontant til Mette, på Mobile Pay til 29453956, eller som 

overførsel til klubbens konto (husk at fremvise kvittering). 
 
 
 
Almindelige bestemmelser: 
- Man skal være medlem af klubben 
- Hver hest/pony må starte i alt 4 gange - se bemærkninger under hver disciplin 
- Frist for tilmelding er den 14. januar. 
- Vi opfordrer forældre og søskende til at være hjælpere, da rytterne godt kan få  
   travlt… 
   Der skal sættes springbane op fredag aften og alle hjælper med at pille den  
   ned inden dressuren kan starte. 
- Alle klasser er pointgivende til championatslisterne.  
- Outreglerne er gældende for alle klasser 
- Alle klasser koster 75 kr. pr. start 
 
 
Bestemmelser for springklasser: 
- Der kan opvarmes i hele ridehuset mellem springene og man må bruge to 
   spring som angives på dagen til opvarmning. 
- Når klasserne starter kan man skridte rundt på hovslaget, mens man venter 
- I klasse 1 kan en ekvipage maks starte 2 gange 
 
 



Bestemmelser for dressurklasser: 
- Klasse 5, 6, 7 og 8: Pony/hest må startes op til 4 gange, dog maks. 2 gange  
   pr. rytter 
- Alle klasser udskrives på B-bane. 
- Der opvarmes på 20 x 20 m. eller udendørs. Der vil blive pause imellem  
   klasserne, så man kan nå at ride lidt rundt inde på banen. 
 
 
 
Springklasser 
Klasse 1: Spring B0 pony og hest, alle højder fra bom på jord. Fejlfri giver roset 
Klasse 2: Spring B3 pony, alle højder fra 30 cm 
Klasse 3: Spring B3 hest, alle højder fra 30 cm 
Placeringer efter antal startende 
 
 
Dressurklasser 
Klasse 4: LD valgfri pony og hest. Sløjfeklasse. Roset ved 63% 
Klasse 5: Pony LC valgfri 
Klasse 6: Pony LB valgfri 
Klasse 7: Pony LA valgfri 
Klasse 8: Hest LC valgfri 
Klasse 9: Hest LB valgfri 
Klasse 10: Hest LA valgfri 
Placeringer efter antal startende 
 
 
 
 
 
 
 
 


