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Lørdag	
1	 LD1		 For	elevryttere	på	elevheste		
2	 LD2	 For	elevryttere	på	elevheste	
3	 LC%-klasse	(LC1,	LC2,	LC3)	 For	elevryttere	på	elevheste		
4	 LB%-klasse	(LB1,	LB2,	LB3)		 For	elevryttere	på	elevheste	
	 	 	
5	 LD1	 For	elev-	og	privatryttere	på	privatheste	
6	 LD2	 For	elev-	og	privatryttere	på	privatheste	
7	 LC%-klasse	(LC1,	LC2,	LC3)		 For	elev-	og	privatryttere	på	privatheste	
8	 LB%-klasse	(LB1,	LB2,	LB3)		 For	elev-	og	privatryttere	på	privatheste	
	

Søndag	
9	 Holdprogram,	skridt			 Mulighed	for	trækker		
10	 Holdprogram,	LD1	(skridt	+	trav)	 Mulighed	for	trækker	
	 	 	
11	 Spring	10-50	cm.	B0		 Mulighed	for	trækker	
12	 Spring	50-100	cm.	B0		 	

OBS! Alle klasser afvikles på B-bane (også hest). Heste og ponyer starter mod hinanden! Pris pr. klasse 50 kr.  

1. Stævnet afholdes indendørs, og kan kun startes hvis man er medlem af Hedensted og Omegns Rideklub. 

2. Alle dressurklasser afvikles på B-bane (også for hest). 

3. Tilmelding efter dato (17/10 2017): Dobbelt indskud og modtages KUN hvis tidsplanen tillader det. For elevryttere kun hvis 

der er ponyer/heste nok. 

4. Kontakt før stævnet, kun på mail til Kathrine Bruun – kathrinebc@gmail.com  

5. Tilmelding via anmeldelsesblanket på mailkathrinebc@gmail.com, koster ekstra administrationsgebyr på 30 kr. pr. 

startende rytter. 

6. Der må MAX tilmeldes 2 klasser pr. rytter i dressur, elevrytter skal notere 1. og 2. prioritet ved hest/pony (navn). 

7. ALLE tilmeldte skal kunne stille med en hjælper, for at kunne starte. Hjælperlisten findes på Facebookgruppen: ”Hedensted 

Rideklub Elevskole”. Skriv venligst i tråden hvad du ønsker at hjælpe med. Meld jer ind i gruppen. 

8. Vi forbeholder os ret til at aflyse klasser eller slå klasser sammen, samt opdele klasser ved mange tilmeldinger. 

9. Endvidere forbeholder vi os retten til at aflyse dele af stævnet eller hele stævnet hvis ikke der er starter og hjælpere nok. 

10. DRF reglement og OUT regler er gældende. 

11. I springning er der mulighed for trækker i klasserne op til 40 cm. 

STÆVNETØJ 

Der foretrækkes ensfarvede, lyse bukser samt mørk jakke/bluse. 

ELEVMESTERSKAB 2017 

På tværs af alle klasserne for elevryttere på elevheste kåres årets elevmester, samt anden og tredjeplads. Vinderen af 
elevmesterskabet er den rytter, der opnår højest procent i dressur på tværs af alle klasser for elevheste.  


