Udendørs E-stævne i Sevel Rideklub
Dato: søndag den 23. juni
Klasser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Holdridning (trækker tilladt)
Ld1-2% B pony/Hest (opråb tilladt)
LC B % Pony
LB B % Pony
LA1-4 B % Pony
LC A % Hest
LB A % Hest
LA1-4 A % Hest
Spring 20-? cm met B0

•

Stævnet er et klubstævne (E-stævne) og afholdes på volten - Stubbergårdvej 4, Sevel,
7830 Vinderup.
Der rides efter DRF reglementer og OUT-reglerne hvor intet andet er anført.
Klubstævnet er åbent for medlemmer af SERK samt inviterede klubber: Hodsager
Rideklub, Haderup Rideklub, Lem Rideklub, Søndertoft Rideklub & Hodsager Happy
Horse
Klasse 1 er en holdridning/trækker klasse og forældrene til tilmeldte ryttere skal
trække deres barn/hest.
I klasse 2 er hjælp tilladt dog IKKE trækker. Tilladt er hjælpetøjle, opråb og lign. Spørg i
sekretariatet ved tvivl.
Klasse 9 spring på 20 cm er hjælp tilladt i form af trækker.
I %-klasser rides der valgfrit program. Det er muligt at starte i samme %-klasse to
gange (på privathest), dog ikke samme program, og dermed muligt at opnå to
placeringer.
Tilmelding sker via google skema (find det på hjemmesiden). Sidste tilmelding er den
18. juni kl. 20.00. ved tilmelding betales til klubbens mobile Pay.
Til de vindende ryttere vil der være rosetter.
Efteranmeldelser modtages i det omfang tidsplanen tillader det og kun mod dobbelt
startgebyr i dressur og +50% i spring.
Priser: startgebyr 70 kr. pr klasse. Betales til klubbens mobile Pay 44778 ved tilmelding.
Privatheste max 2 starter pr rytter. Klubheste max 1 start pr rytter.
Startlister kan ses på Live.rideforbund.dk. eller i app’en EQUIPE.
Stævnetelefon under stævnet: 31 26 99 43 (Anja). Spørgsmål stilles til stævneudvalgets
mail serkstaevne@gmail.com
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Velmødt med godt humør
Mange hilsner - Stævneudvalget

