Proportioner til GLK’s udv. Klubstævne med klubmesterskaber 7-8/9 2013
Klasse 1

LA1 A
DRF’s OUT-regler
Prioritet: ”først til mølle”.Max 20 startende

Klasse 2

LA2/LA3 A Træningsklasse
DRF’s OUT-regler.
Kun åben for medlemmer af GLK

Klasse 3

LA4/LA5/LA6 Træningsklasse
DRF’s OUT-regler.
Kun åben for medlemmer af GLK

Klasse 4

LA1/LA2/LA3/LA4A SENIORMESTERSKAB 2013.
GLK`s udelukkelsesregler, Klassen rides i procent og ganges derefter med en faktor
alt efter klassens sværhedsgrad. LA1 X 1, LA2-3 X 1,025, LA4 X 1,050
Kun åben for medlemmer af GLK

Klasse 5

MB0/MB1 A Træningsklasse
DRF’s OUT-regler.
Kun åben for medlemmer af GLK

Klasse 6

LC1 A RIDESKOLEKLASSE/PRIVATRYTTERE
Udelukket er ekvipager der har været placeret 3 gange i LC1, eller 1 gang i højere
klasser, og heste der har startet LA klasser eller højere. Prioritet: ”først til mølle”.Max
20 startende.Klassen afholdes i 2 afdelinger. Rideskoleryttere rider mod hinanden, og
privatryttererider mod hinanden. Placeringer efter hvor mange der er i hver afdeling.
Afdelingerne bliver afholdt ved mindst 4 startende pr. afdeling.

Klasse 7

LC3
Udelukket er ekvipager der har været placeret 3 gange i LC3, eller 1 gang i højere
klasser. Prioritet: ”først til mølle”.Max 20 startende.

Klasse 8

LB1 A
DRF’s OUT-regler.
Prioritet: ”først til mølle”.Max 20 startende

Klasse 9

LB2/LB3 A
DRF’s OUT-regler
Prioritet: ”først til mølle”.Max 20 startende

Klasse 10

LC3 A – LB1 A – LB2 A – LB3 A OLD BOYS/GIRLS MESTERSKAB 2013
Udelukket i LC3 er ekvipager der har været placeret 3 gange i LC3 eller 1 gang i
højere klasser. Udelukket i LB1/LB2/LB3 er ekvipager der har vundet LB1/LB2/LB3
3 gange eller har været placeret 2 gange i højere klasser. Klassen rides i procent.
Kun åben for medlemmer af GLK

Klasse 11

LB1 A – LB2 A – LB3 A JUNIOR/UNGRYTTER MESTERSKAB 2013
Kun åben for juniorer/ungryttere der er medlem af GLK. Man er junior/ungrytter
til og med det kalenderår man fylder 21 år. Se reglerne for Junior/ungryttermesterskabet under klubbens love. Klassen rides i procent.

Almindelige bestemmelser:
Hvor intet andet er anført gælder DRF`s reglement.
Stævnet er åbent for alle klubber i distrikt 1-5

Startgebyr: 80 kr. Efteranmeldelse: 120 kr.
Startgebyr skolehest fra Parcelgården: 40 kr.
Leje af skolehest: 120 kr. HUSK at betale til Anne-Bente
(Startgebyr + leje af skolehest, 40 + 120 = 160)
(Efteranmeldelse + leje af skolehest, 60 + 120 = 200)
Anmeldelse skal foretages via GO på DRF’s hjemmeside gælder alle privatryttere
Rideskoleryttere skal sende anmeldelse pr. mail til: glk.staevne@gmail.com
Skriv: Navn og hestens navn. F. eks Peter Nielsen/Tulle. Anmeldelsen er først
glædende når betalingen er modtaget. DER SKAL VEDHÆFTES EN
ANMELDELSE SOM FIL I MAILEN! Ellers modtages anmeldelsen ikke!
Startgebyr kan overføres til konto nr. 4065 4065671697 senest 1 dag før sidste
anmeldelsesfrist.

Anmeldelsesfrist til stævnet er torsdag 29. august 2013 kl. 16.00
Spørgsmål vedr. stævnet kan sendes pr. mail til glk.staevne@gmail.com
Alle GLKér som starter, forpligter sig også til at hjælpe under stævnerne.
INGEN HJÆLP = INGEN START
Klubben forbeholder sig ret til at flytte eller aflyse klasser ved for få startende.
Stævnet bliver afholdt på udendørsbanerne.
Alle til hest skal bære hjelm, al deltagelse foregår på eget ansvar og risiko.
Alle heste udefra skal være i besiddelse af gyldigt vaccinationskort. Der vil være
stikprøvekontrol. Klubben hæfter ikke for tyveri, og hunde skal føres i snor.
Hver hest må starte 2 gange i klasser op til og med LB spring og LB3 dressur, med
forskellige ryttere.Ved få tilmeldinger slås klasserne sammen, ved færre end 4
tilmeldte ved 3 sammenlagte klasser aflyses klasserne.

