Ryttermærke 3 & 4 - Marts 2013
Så er det igen muligt at tage et lynkursus i ryttermærke 3 & 4 på GLK. For at prøvedagene skal forløbe bedst
muligt beder jeg alle om at medbringe en blyant, strigler og have hjelm og korrekt fodtøj med op i
rytterstuen når vi mødes.

Undervisning:
* Fredag d.22/3-2013: Vi mødes i rytterstuen (over mellemgangen mellem de to ridehuse) kl. 18.00. Her
bliver der udleveret hæfter, info bliver givet, der betales og evt. spørgsmål besvares. Vi er færdige ca. kl.
18.45.
* Lørdag d.23/3-2013: Vi mødes i rytterstuen kl. 10.00. Gennemgang af ryttermærke 3. Vi er færdige ca.
kl.14.00
* Søndag d.24/3-2013: Vi mødes i rytterstuen kl.13.30. Gennemgang af ryttermærke 4. Vi er færdige ca.
kl.16.30

Prøver:
* Lørdag d.30/3-2013: Vi mødes i rytterstuen kl. 16.15 og er færdige igen ca. kl. 20.15
* Søndag d. 31/3-2013: Vi mødes i rytterstuen kl. 13.00 og er færdige igen ca. kl.17.00

OBS!! Alt dette er ca. tider og kan ændre sig.

Det forventes, at alle der deltager har inden d.31/3-2013 taget en Rideprøve. En rideprøve kan tages til et
stævne hvor der rides på minimum LC niveau. I går ind på http://www.rideforbund.dk og søger på
rideprøve. I skal så printe den disciplin I ønsker at starte ud og medbringe den til stævnet. Aflever sedlen i
sekretariatet og sig, at I skal have en rideprøve. Dommeren udfylder sedlen under jeres ridt og I får den
tilbage med jeres kritik. Husk så sedlen den dag I skal op i ryttermærke 4, uden den kan I ikke komme op i
prøven. (GLK afholder stævne i marts før prøverne. http://www.glostruprideklub.dk/Termin13.htm)
Link til rideprøve:
http://www.rideforbund.dk/da/Searchresult.aspx?cx=015994490244046891942:b0bcougzdtg&cof=FORID:
11&ie=UTF-8&q=ridepr%c3%b8ve
fortsættes.....

Der er plads til 12 deltagere på dette kursus.

Priser:
For medlemmer af GLK:

For medlemmer af andre klubber:

200 kr. pr. prøve/mærke

250 kr. pr. prøve/mærke

55 kr. for lån at rideskole hest pr. prøve

110 kr. for lån af rideskole hest pr. prøve

Man kan låne hæfter til ryttermærke 3 og 4 mod et depositum på 50 kr. pr. hæfte som man får tilbage
igen når hæfterne er afleveret (har dog kun et begrænset antal).
Hæfterne kan købes for 50 kr. stk. på rideforbundets hjemmeside.

Jeg skal bruge følgende info fra dig ved tilmelding:
* Dit fulde navn
* Din Fødselsdagsdato (dd.mm.åå)
* Adresse (med postnr. og by)
* Telefon nr.
* Hvilken klub du starter for (Altså forkortelsen fx. GLK)
* Skal du låne rideskole hest
* Skal du låne hæfter
Tilmelding sker til mig, med overstående info, via mail: cecilliaoa@hotmail.com
Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf.: 23662903 (Jeg er
studerende så ring venligst primært tirsdage efter kl. 10 og torsdage efter kl. 12.30)

Venlig hilsen
Cecillia O. Andersson
GLK

