Propositioner til terrænspringning
søndag 29. september 2013
Terrænspringningen er åben for alle ryttere på Parcelgården/GLK.
Der rides en rute, der går gennem springbanen, dressurbanen og skoven rundt om stenen.
Alle ryttere skal bære hjelm, sikkerhedsvest og nummer.
De deltagende ryttere skal hver stille med en hjælper, og navnet på hjælperen skal
oplyses på tilmeldingen.
Hjælperne bliver placeret rundt om i terrænet, hvor de skal se, om rytterne springer de
forskellige forhindringer og sætte spring op, der eventuelt falder ned. Hjælperne skal være
ude i terrænet under hele springningen.
Rytterne skal rette sig efter anvisningerne fra hjælperne på hele ruten.
Rytterne kan ride alene eller i hold på højst 5 ekvipager. For ryttere på rideskolehest
aftales med Torben, hvilken hest man deltager på, om man må ride i hold, og hvor mange
der må være på holdet. Lejen for en rideskolehest er kr. 150.
På ruten vil der være naturspring og opsatte spring på mellem 60-80 cm.
Lørdag, den 28. september, mellem kl. 12.30 og 14.30 skal alle tilmeldte hjælpe med
opsætning af spring. Det vil samtidig være banepåvisning. Endvidere vil starttid blive
oplyst.
Bemærk: Terrænspringningen er ment som en mulighed for at springe ude i skoven, og
det skal ske sikkert, roligt og være en sjov oplevelse. Der må ikke rides hurtigere end den
oplyste tid. Passage af andre ekvipager skal foregå i skridt eller trav.
Terrænspringningen vil blive afviklet, så den slutter senest kl. 13.30. Nedtagning af spring
vil ske lige efter, og alle tilmeldte skal hjælpe.
Derefter vil der være uddeling af rosetter til de bedst placerede. Alle ryttere vil få oplyst
deres tid for ridtet – på en seddel i mellemgangen.
Startgebyr er kr. 30 for hver rytter, og tilmelding er senest onsdag 25. september kl.
16.00. Tilmelding og betaling lægges i sekretariatets postkasse i mellemgangen.
Der SKAL være mindst 15 tilmeldte for, at terrænspringningen bliver gennemført. – Og
dermed også militarykonkurrencen

