PROPOSITIONER for Nustrup
Rideklub’s
stævne lørdag d. 18. september 2021.
Klasse
01

•

Klasse
02
Kasse
03
Klasse
04
Klasse
05

•

Klasse
06
Klasse
07
Klasse
08

•

Trav 1B / Trav 2B / LetGalop 1A / LetGalop 2A /
LetGalop 3A/ TrænetGalop 1A / TrænetGalop 2A /
TrænetGalop 3A / ØvetGalop 1A / ØvetGalop 2A /
ØvetGalop 3A
(hest-ryttere)
Mini-program B (hjælp tilladt)
(puslinge)
Trav 1B / Trav 2B med forrider eller trækker
(begyndere)
Trav 1B / Trav 2B (oplæser tilladt)
(børn under 16 år)
LetGalop 1B / LetGalop 2B / LetGalop 3B /
TrænetGalop 1B / TrænetGalop 2B / TrænetGalop 3B /
ØvetGalop 1B / ØvetGalop 2B / ØvetGalop 3B
(oplæser tilladt)
(pony-ryttere)
Bom på jord (både hest/pony, trækker tilladt)

•

Lav spring (pony 20-30 cm, hest 40-50 cm)

•

Høj spring (pony 30-40 cm, hest 60-70 cm)

•
•
•
•

•

Almindelige bestemmelser:
• Klasserne rides som procentridning.
• Trav svarer til LD-klasse, LetGalop svarer til LC-klasser, TrænetGalop svarer til LB-klasser,
ØvetGalop svarer til LA-klasser.
• Det er tilladt at starte to forskellige programmer i samme klasse, dog er det kun den med højest
% der tæller.
• Starter man kl. 02 må man ikke starte andre klasser, starter man klasse 03 eller 04, må man ikke
starte et galop-program.
• Ingen eftertilmelding.
• Out-regler: Klassen er åben for ekvipager, der ikke har vundet klassen / programmet 3 gange
eller har været placeret 2 gange i højere klasser. Dog er højeste udskrevne program åben for alle.
• Elever der starter på elevheste/-ponyer må kun starte på én elevhest/-pony, og hvis der er
for mange starter til en elevhest/-pony vil de ryttere som modtager undervisning på den
pågældende hest/pony få førsteret til hesten/ponyen.
• Der udleveres sløjfer som præmier.

• Tilmelding lægges i den ”postkassen” i foderboksen eller sendes til nur.staevne HYPERLINK
"file:///C:/voanh/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/2015/2015-0919/nur.staevne@gmail.com"@gmail.com.
• VED tilmelding husk at angive hvilket program i klassen du ønsker at ride.
• Hjælpe i form af oplæser er tilladt i kl. 02 + 03 + 04 + 05.
• Klasse 02, 03, 04 og 06 er sløjfeklasser, dvs. at alle som gennemfører programmet får en sløjfe.
• Program kommer på klubbens Facebook side.

STARTGEBYR
OPSTALDNING
bokse).

: 50,- kr. pr. klasse
: 100,- kr. for boks pr. stævnedag (kun muligt at leje

DAGSKORT (for ikke medlemmer)

: 35,- kr.

OPSTALDNING ER MEGET BEGRÆNSET, DERFOR HAR RYTTERE MED
LÆNGST AFSTAND FØRSTE RET.
SIDSTE TILMELDING : fredag d. 10. september 2021, absolut
sidste.
med venlig hilsen
Nustrup Rideklub
Ret til ændringer forbeholdes.

Anmeldelses blanket
internt klub-stævne.
Tilmelding til : Nustrup Rideklub’s stævne

dato ___-___-20____.

Rytter: _____________________________

Hest/pony:________________________________

Fødselsår: ___________________

Respekter venligst sidste tilmeldingsdato. 10-09-2021

Tilmeldes i (kryds af):
Klasse 01:
(hest-ryttere)

Trav 1B __
Trav 2B __
LetGalop 1A __
LetGalop 2A __
LetGalop 3A __
TrænetGalop 1A __
TrænetGalop 2A __
TrænetGalop 3A __
ØvetGalop 1A __
ØvetGalop 2A __
ØvetGalop 3A __

Klasse 02: Miniprogram __

Klasse 03: Trav 1B med trækker __
Trav 1B med forrider __

Klasse 04: Trav 1B __

Klasse 05:
(pony-ryttere)

Klasse 06: Bom på jord __

LetGalop 1B __
LetGalop 2B __
LetGalop 3B __
TrænetGalop 1B __
TrænetGalop 2B __
TrænetGalop 3B __
ØvetGalop 1B __
ØvetGalop 2B __
ØvetGalop 3B __

Klasse 07: Lav spring __

Klasse 08: Høj spring __

Opstaldning: Ja __
nej ___
Boks __ 100,- kr.
___________________________________
Dato og underskrift fra person over 18 år

