Elevstævne den 18. Juni
Klasser med blå er kun åbne for ryttere, der rider på en af ÅSNRs elevheste.
Klasser med grøn er åbne for ryttere, der er medlem af
ÅSNR, 3 mdrs. medlemskab kan købes for 75 kr.
Dressur:
01:

Holdridning uden galop.

02:

Holdridning med galop.

03:

Dressur oplæst
(LD1-B, LD2-B- LC1-B)

04:

Dressur oplæst (for ryttere, der ikke rider på elevhest
(LD1-B, LD2-B- LC1-B)

05:

LD-B dressur.
(LD1-B, LD2-B)

06:

Showklasse dressur. Pony.
(LC1-B til LC3-B.)

07:

Showklasse dressur. Pony.
(LD1-B til LC3-B)

08:

Showklasse dressur. Hest.
(LC1-A til LB3-A.)

09:

Showklasse dressur. Hest.
(LD1-B til LB3-A)

10:

Ponygames

Springning:
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11:

BOM på jord, åben for alle

Met B0

12:

ÅSNR Krydsspring 20 til 30 cm

Met B0

13:

ÅSNR spring, må max ride som LC

Met B0

(40 – 100 cm)
14:

Showklasse springning. Hest

Met. B3

(LF og LE)
15:

Showklasse springning. Hest

Met. B3

(LF og LE)
16:

Showklasse springning. Pony

Met. B4.

(LD og LC)
17:

Showklasse springning. Pony

Met. B4.

(LD og LC)
18:

Showklasse springning. Hest

Met. B4

(LD og LC)
19:

Bareback springning

Met. B3

3’er: 40cm, 2’er: 50 cm, 1’er: 60 cm, H: 80 cm
Anmeldelsesgebyr: 75 kr. pr. klasse. Der må rides 2 ”almindelige” klasser og
derudover deltages i Ponygames eller Bare back. Der må startes 2 gange i klasserne.
Til Bom-klasse og ponygames, er trækker tilladt - dette skal angives på
anmeldelsesblanketten.
Seneste anmeldelsesfrist den 13. juni
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Anmeldelsen skal afleveres til ridelæreren eller i postkassen i foderrummet. Der kan
også mailes til calling@aarslevnet.dk. Betaling sker ved anmeldelsen enten kontant,
via MobilePay: 46958 eller til konto: 1551 0011066941. Husk at angive rytter samt
hestens navn.
Det er MEGET VIGTIGT at anmeldelsesfristen overholdes, da rytterne ellers ikke kan
blive skrevet i programmet og dette påvirker starttiderne på stævnedagen.
Vi forbeholder os ret til at slå klasser sammen, hvis der er færre end 3 ryttere i en
klasse.
Der vil ikke blive udleveret program, men det vil blive lagt ind på hjemmesiden:
www.stalden-aasnr.dk
For at vi fortsat kan afholde stævner, er det vigtigt, at alle ryttere og deres forældre bidrager så meget
som muligt til vores stævner.
Vi vil derfor gerne bede om jeres hjælp til at bage kage/lasagne, stå i cafeteria, åben og lukke hegn,
bygge springbane, stå på springbane m.v.
Specielt vil vi bede springrytterne og deres fædre om hjælp til at afvikle springdelen – rydde spring
ind og ud, bygge springbanen om mellem klasserne og stå på springbanen, mens der springes. Dette
kræver ingen viden om spring, da der vil være springpersonale til at vejlede.
Derudover er det særligt vigtigt, at alle hel- og halvparter hjælper til stævnet, da der er mange
forskellige opgaver, der skal varetages.
Så husk at hjælpe til vores stævner så meget I kan, da det er vigtigt, at nye hænder også kommer til
og der kan blive båret i flok, da vores frivilligt drevne klub ellers ikke kan fungere.
Med venlig hilsen ÅSNR

Sæt kryds i de felter, hvor I kan hjælpe. (Gerne flere)
Stå i cafeteria ___________
Åbne/lukke hegn ___________
Springbane ______________
Bage ____________
Sætte telt op (fredag før stævnet kl. 17.00) ___________
Tage telt ned efter endt stævne ___________
Hjælpe til ponygames __________
Navn og telefonnummer ________________________________________
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Elevstævne den 18. Juni
Rytter:

.

Hest:

.

Klasse:

.

Anmeldelsesgebyr:

.

Forældreunderskrift:

.
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