FORÅRS DRESSUR D. 5. MAJ 2013
Klasse 1 LD B – RIDESKOLERYTTERE/PRIVATRYTTERE
Vælg selv det LD program du vil/må ride. Udelukket er ekvipager der har redet andre programmer til
60% eller mere, og heste der har startet LB klasser eller højere. Klassen afholdes i 2 afdelinger.
Rideskoleryttere rider mod hinanden, og privatryttere rider mod hinanden. Placeringer efter hvor mange
der er i hver afdeling. Afdelingerne bliver afholdt ved mindst 4 startende pr. afdeling. Klassen rides i
procent.

Klasse 2 LC A RIDESKOLERYTTERE/PRIVATRYTTERE
Vælg selv det LC program du vil/må ride. For LC1 er udelukket de ekvipager der har redet dette eller
højere programmer til 60% eller mere, og heste der har startet LA klasser eller højere. For LC2 og LC3
udelukkels iht. DRF’s OUT-regler. Klassen afholdes i 2 afdelinger. Rideskoleryttere rider mod
hinanden, og privatryttere rider mod hinanden. Placeringer efter hvor mange der er i hver afdeling.
Afdelingerne bliver afholdt ved mindst 4 startende pr. afdeling. Klassen rides i procent.

Klasse 3 LB A program.
Vælg selv det LB program du vil/må ride. Udelukkelse iht. DRF’s OUT-regler.
Klassen rides i procent.

Klasse 4 LA A program.
Vælg selv det LA program du vil/må ride. Udelukkelse iht. DRF’s OUT-regler.
Klassen rides i procent.

Stævnet bliver afholdt på udendørsbanerne.
Startgebyr kr. 80,00 – efteranmeldelse kr. 120, 00.
Startgebyr rideskolehest kr. 40,00 + leje af skolehest kr. 120,00
husk at betale leje af skolehest til Anne-Bente.
Efteranmeldelse rideskolehest kr. 60,00 + leje af skolehest kr. 120,00
Anmeldelse sendes pr. mail til glk.staevne@gmail.com og startgebyr
overføres til konto nr. 4065 4065671697 senest 1 dag før sidste
anmeldelsesfrist.

Anmeldelsesfrist lørdag d. 21.04.13 kl. 12.00

I klasserne 2, 3 og 4 er der mulighed for 2 starter pr. ekvipage.
Efteranmeldelse er kun muligt, hvis tidsplanen tillader det, og da mod
ekstra indskud på kr. 40,00.
Klubben forbeholder sig ret til at flytte eller aflyse klasser ved for få
startende. Alle til hest skal bære hjelm, al deltagelse foregår på eget
ansvar og risiko. Klubben hæfter ikke for tyveri, og hunde skal føres i snor

