Sevel Rideklubs Julestævne
den 11. Januar 2020
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Holdridning, trækker tilladt
LD1-2% pony/hest hjælpetøjler tilladt
LC1-3% pony
Klubmesterskabsklasse for pony LD1-LA4
LC1-3% hest
LB1-3% hest
Klubmesterskabsklasse for hest LD1-LA4
Spring 20-100 cm pony/hest met B0

●

Stævnet er et internt stævne for Sevel Rideklub medlemmer samt medlemmer af inviterede
klubber: Lem Rideklub, Hodsager Rideklub og Struer Rideklub.
Stævnet afholdes på Djeldvej 20, 7830 Vinderup. Der er begrænset mulighed for parkering
ved klubben og det er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt at parkere på klubbens
p-plads denne dag. Bruge p-pladsen på den anden side af vejen samt skrænten. Tag
hensyn.
Der rides efter DRF reglementer hvor intet andet er anført. I klasse 1 er trækker tilladt under
hele ridtet. I klasse 2 er hjælpetøjler såsom chambon samt ringbind tilladt. I spring 20 cm er
trækker tilladt.
Ryttere på elevhest kan max have en start og ønske til elevhest SKAL prioriteres ved
tilmelding.
I springklassen vælger man selv sin højde ud fra 10-tabellen.
Klubmesterskab i dressur
★ Rytteren skal være medlem af Sevel Rideklub
★ Rytteren skal deltage i mesterskabsklasserne ved begge indendørsstævner.
(rytteren kan maksimalt ride 2 gange i klassen)
★ Der er ingen krav om, at rytteren rider på samme hest til begge stævner
★ Det bedste resultat fra hvert stævne samles og derved findes klubmesteren.
★ Der er et mesterskab for pony og et for hest - for ryttere på elevhestene er det alder,
der er gældende, dvs op til og med 16 år, deltager man i mesterskab for pony.
★ Der rides efter alm DRF regler for klassen og OUT-reglerne er gældende til enhver
tid.
★ Der kan startes fra LD1 - LA4. Det er på B-bane for både pony og hest.
Alle klasser afvikles på B-bane og opvarmning foregår udendørs uanset vejret.
Tilmelding sker via klubbens hjemmeside og kun gyldig ved betaling med mobilepay.
Startgebyr 60 kr pr klasse som betales ved tilmelding. Der tages ikke efteranmeldelser.
Sidste tilmelding er onsdag den 8. Jan kl 12.00 via link på klubbens hjemmeside.
Startlister kan ses på online.equipe.com og der er ingen ændrings og fremeldingsfrist efter
sidste tilmelding.
Spørgsmål kan stilles til serkstaevne@gmail.com Stævnetelefon på dagen 31269943.
Rideklubbens venner vil have et lille udsalg af mad og drikke. Der kan betales med
mobilepay. Støt rideklubbens venner - de støtter os.
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