Fastelavn 23. februar 2020
Formiddag:
Klasse 1: Bom på jord (B0)
Klasse 2: Sløjfe-spring 30 cm (B0)
Klasse 3: Sløjfe-spring 50 cm (B0)
Klasse 4: Sløjfe-spring 60 cm (B0)
Klasse 5: Sløjfe-spring 70 cm (B0)
Klasse 6: Sløjfe-spring 80 cm (B0)
Klasse 7: Sløjfe-spring 90 cm (B0)

TØNDESLAGNING FOR ALLE
Eftermiddag:
Klasse 8: Valgfrit dressur program på B-bane for ponyer (20x40)
Vi anbefaler, at rideskoleryttere vælger LD2 (skridt og trav) eller LC2 (skridt, trav og
galop). Alle der rider til mindst 50% modtager en roset
Klasse 9: Valgfrit dressur program på A-bane for heste (20x60)
Alle der rider til mindst 60% modtager en roset.
Det er valgfrit at være udklædt. Dog er der præmie til bedste kostume i både spring og
dressur.

Rideskoleryttere skal huske at tale med deres underviser, inden man
melder sig til. Én klasse pr. rideskolerytter!
Parter må, hvis pony-planen tillader det, ride både spring og dressur.

Almindelige Bestemmelser
1. DRF´s reglementer med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført.
2. Stævnet afholdes på Holmegårdens Ridecenter, Vassingerødvej 93, 3540 Lynge i det store ridehus.
Opvarmning i det lille ridehus eller udendørs, hvis vejret tillader det.
Formiddag: Spring.
Frokost: Tøndeslag.
Eftermiddag: Dressur.
3. Tilmelding foregår på klubbens hjemmeside www.hgr.dk og anmeldelsesfristen er den 15. februar 2020.
4. Henvendelse vedr. stævnet til Kirstine Thagaard Jacobsen via StaevneHgr@gmail.com Framelding kan
ske løbende via e-mail.
5. Stævnet er åbent for HGR medlemmer tilmeldt ”Aktivt medlemskab”. Bemærk der er meget begrænset
parkering, så vi kan ikke modtage heste-trailere. Der kan parkeres med trailerne på Industrivej, som
ligger lige overfor klubbens indkørsel.
6. Indskud alle klasser: 100 kr. pr. ekvipage. (Klubben betaler for leje af rideskoleponyer/heste). Der
gives IKKE penge retur ved framelding.
7. Efteranmeldelser modtages kun mod 2 x normalt indskud og i det omfang tidsplanen kan overholdes.
8. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser med for ringe tilslutning.
9. Hjælperplanen laves af Dorte Høst, og vil blive slået op i facebook gruppen Holmenyt. Der kan læses om
hjælperopgaverne på www.hgr.dk
10. Klubben er ikke ansvarlig for tyveri og skader, der måtte opstå under stævnet
11. Endelige startlister vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside 22. februar 2020.

