
 MIDTJYDSK RIDEKLUB 

Påskestævne	  2019	  
2. afd.	  af	  klubmesterskabet	  

SØNDAG	  DEN	  7.	  APRIL	  
SPRING:	  (INDENDØRS)	  
KLASSE	  1	  	  	  	  	  	  BOM	  PÅ	  JORD,	  MULIGHED	  FOR	  TRÆKKER	  B0	  
KLASSE	  2	  	  	  	  	  	  KRYDSSPRING	  20CM,	  MULIGHED	  FOR	  TRÆKKER	  B0	  
KLASSE	  3	  	  	  	  	  	  	  KRYDSSPRING	  30	  CM	  
KLASSE	  4	  	  	  	  	  40	  CM	  A	  
KLASSE	  5	  	  	  	  	  	  50	  CM	  A	  
KLASSE	  6	  	  	  	  	  	  60	  CM	  B0	   	  
KLASSE	  7	  	  	  	  	  	  70	  CM	  B0	  
KLASSE	  8	  	  	  	  	  	  80	  CM	  A	   	  
KLASSE	  9	  	  	  	  	  	  90	  CM	  A	  

	   DRESSUR:	  	  
KLASSE	  10	   KOMMANDORIDT	  –	  HOLDRIDNING	  (MIN.	  3	  DELTAGER)	   	  
KLASSE	  11	   LD1,	  MED	  OPLÆSER	  
KLASSE	  12	   PROCENTRIDNING,	  HEST	  OG	  PONY,	  ELEV-‐	  &	  HALVPARTSRYTTERE	  (VÆLG	  SELV	  LD1	  OG	  LD2)	  
KLASSE	  13	   PROCENTRIDNING,	  HEST	  &	  PONY,	  ELEV-‐	  &	  HALVPARTSRYTTERE	  (VÆLG	  SELV	  LC1,	  LC2	  OG	  LC3)	  
KLASSE	  14	   PROCENTRIDNING,	  HEST	  &	  PONY,	  ELEV-‐	  &	  HALVPARTSRYTTERE(VÆLG	  SELV	  LB	  OG	  OP	  EFTER)	  	  
KLASSE	  15	   PROCENTRIDNING,	  HEST	  OG	  PONY,	  PRIVATRYTTERE	  (VÆLG	  SELV	  LD1	  OG	  LD2)	  
KLASSE	  16	   PROCENTRIDNING,	  HEST	  &	  PONY,	  PRIVATRYTTERE	  (VÆLG	  SELV	  FRA	  LC1,	  LC2	  OG	  LC3)	  
KLASSE	  17	   PROCENTRIDNING,	  HEST	  &	  PONY,	  PRIVATRYTTERE	  (VÆLG	  SELV	  LB	  OG	  OP	  EFTER)	  

DRESSURKLASSERNE	  12-‐17	  ER	  MED	  I	  KLUBMESTERSKABET	  

	  
DER	  ER	  MULIGHED	  FOR	  AT	  KØBE	  LODDER	  OG	  VINDE	  ET	  LÆKKERT	  PÅSKEÆG.	  
	  
	  
	  
	  

NB:	  Springklasserne	  2-‐9	  er	  med	  i	  klubmesterskabet.	  Dog	  undtaget	  hvis	  man	  rider	  med	  trækker.	  

*Klasse	  1,	  2,	  6	  og	  7	  rides	  i	  metode	  B0,	  hvor	  man	  modtager	  en	  roset,	  hvis	  man	  har	  redet	  fejlfri.	  

**Klasse	  3,	  4,	  8	  og	  9	  rides	  i	  metode	  A,	  hvilket	  er	  en	  tidsspringning,	  hvor	  den	  med	  færrest	  fejl	  og	  
hurtigste	  tid	  vinder.	  



*DET	   ER	   TILLADT	   AT	   STARTE	   2	   GANGE	   I	   PROCENTKLASSERNE,	   SÅFREMT	   MAN	   RIDER	   2	   FORKELLIGE	   PROGRAMMER.	  
DERMED	  ER	  DET	  OGSÅ	  MULIGT	  AT	  OPNÅ	  2	  PLACERINGER	  I	  PROCENTKLASSERNE.	  
	  
**	  ALLE	  DRESSURKLASSER	  RIDES	  INDENDØRS.	  DERFOR	  RIDER	  ALLE	  PÅ	  BANE	  B,	  OG	  BANE	  B	  PROGRAMMER,	  UANSET	  
OM	  MAN	  RIDER	  HEST	  ELLER	  PONY.	  (HESTE	  SKAL	  DOG	  LAVE	  HESTEVOLTE,	  SOM	  SKREVET	  I	  PROGRAMMET)	  
***DRESSURKLASSE	  10	  OG	  11	  –DER	  UDDELES	  DELTAGERROSETTER	  TIL	  DE	  UPLACEREDE	  RYTTERE	  I	  KLASSE	  10	  OG	  11.	  
DERFOR	  SKAL	  ALLE	  RYTTERE	  I	  KLASSEN	  KOMME	  TIL	  PRÆMIEOVERRÆKKELSE	  INDE	  I	  RIDEHALLEN.	  
SÅ	  SNART	  MAN	  KAN	  RIDE	  SELV,	  OG	  ER	  I	  STAND	  TIL	  AT	  HUSKE	  PROGRAMMET,	  OPFORDRER	  VI	  TIL	  AT	  MAN	  RYKKER	  OP	  I	  LD	  
PROCENTKLASSE	  UDEN	  HJÆLP,	  DA	  KLASSE	  10	  OG	  11	  ER	  TILTÆNKT	  DE	  ALLER	  MINDSTE	  OG	  MEST	  URUTINEREDE.	  
	  
DER	  MÅ	  TILMELDES	  OP	  TIL	  3	  KLASSER	  PR.	  EKVIPAGE. 	  
	  
STARTGEBYR	  60	  KR.	  SOM	  KAN	  OVERFØRES	  TIL	  KLUBBENS	  KONTO	  	  
	  
REG./KONTO.NR. 6110 4861744340 ELLER	  MOBILEPAY	  78528	  .	  	  
TILMELDINGEN	  ER	  FØRST	  GÆLDENDE	  NÅR	  STARTGEBYRET	  ER	  MODTAGET.	  
	  
ER	  DU	  I	  TVIVL	  OM	  HVILKEN	  KLASSE	  DU	  SKAL	  STARTE,	  SÅ	  SNAK	  MED	  DIN	  UNDERVISER.	  	  
TILMELDING	  SKAL	  SENDES	  TIL	  STAEVNE@MIDTJYDSKRIDEKLUB.DK	  ELLER	  GIVES	  TIL	  DIN	  
UNDERVISER.(TILMELDINGSSEDLER	  LIGGER	  I	  KLUBBEN)	  
HUSK	  AT	  OPLYSE	  DIT	  FULDE	  NAVN	  OG	  TELEFONNR.,	  HVILKE(N)	  KLASSE(R)	  DU	  ØNSKER	  AT	  STARTE	  OG	  PÅ	  HVILKEN	  
PONY/HEST	  –	  HUSK	  AT	  SKRIVE	  3	  PRIORITETER.	  DER	  SKAL	  SKRIVES	  3	  PRIORITETER,	  ELLERS	  TILDELER	  TANJA	  HESTE,	  
UDEN	  SÆRLIGE	  HENSYN!	  	  
VED	  RIDNING	  PÅ	  ELEVHESTENE	  VIL	  VI	  FORSØGE	  AT	  TILGODESE	  ALLES	  ØNSKER,	  SÅ	  SKRIV	  FLERE	  FORSKELLIGE	  HESTE	  I	  
PRIORITERET	  RÆKKEFØLGE.	  	  
	  
SIDSTE	  FRIST	  FOR	  TILMELDING	  ER	  SØNDAG	  D.	  31.	  MARTS	  2019	  	  
VED	  TILMELDINGER	  EFTER	  SIDSTE	  FRIST	  FOR	  TILMELDING,	  TILLÆGGES	  DER	  ET	  GEBYR	  PÅ	  30KR.	  PR.	  KLASSE.	  
VED	  TILMELDINGER	  EFTER	  SIDSTE	  FRIST,	  MINIMERES	  CHANCEN	  BETYDELIGT	  FOR	  DE	  ØNSKEDE	  HESTE,	  DA	  DE	  FORDELES	  
HHV.	  EFTER	  FRISTEN.	  DERFOR	  MÅ	  MAN	  TAGE	  HVAD	  DER	  ER	  TILBAGE.	  SÅ	  SØRG	  NU	  FOR	  AT	  FÅ	  MELDT	  TIL	  FØR	  
TILMELDINGSFRISTEN.	  
	  
EVT.	  SPØRGSMÅL	  RETTES	  TIL	  TANJA	  KULAS	  PÅ	  SMS	  21641929	  (KUN	  SMS)	  
VI	  GLÆDER	  OS	  TIL	  AT	  SE	  JER	  TIL	  EN	  DEJLIG	  STÆVNEDAG	  PÅ	  MJR.	  J 	  
	  
	  
.	  
	  
	  


