
Husk også tilmelding til juleafslutning som afholdes efter stævnet 

       
Julestævne 16.11.19 - Kl. 10.00 

Klasse 
nr.   DRESSUR  Klasse 

nr.  SPRING  

1  Trækhold 3-6 år - med opråber  11  BABY jump max 30 cm: Clear round  
Mulighed for trækker – medbring egen 

2  Holdridning i skridt pony/hest - med opråber  12  Clear round- Sløjfespring pony/hest max 50 cm   

3  Holdridning i trav pony/hest - med opråber  13  Clear round- Sløjfespring pony/hest max 70 cm  

4  
HALS D+ pony/hest med mulighed for opråber.  
Bane B  Diverse 

5  
HALS D++ pony/hest.  
Bane B 14  Stopdans i skridt.  

6  HALS C+ pony. 
Bane B 

Spørg din ridelærer, hvad du kan starte, hvis du er i tvivl.  
Deltager uden egen hest kan ønske hvilken hest/pony de 
gerne vil ride på. (Filur må ikke bruges til spring) 
Vi kan ikke garantere, at man får den ønskede hest.  7  HALS C+ hest 

Bane B 
Stævnet afholdes som indendørsstævne. 
Hvis der ønskes opråber til klasse 4, skal dette påføres ved tilmelding.  
Der må gerne være en trækker i klasse 11 – medbring din egen.  
Der skal vælges i hvilken opgaver man vil hjælpe med. (Det er ikke sikkert at det er den opgave man får tildelt)  
Ryttere vil også blive tildelt opgaven med af sadle heste op og sadle dem af.  
Det forventes at forældre til rytteren hjælper med opgaverne, hvis rytteren ikke selv kan udføre den tildelte opgave.   

 Konkurrenceregler:  

1.  Vi bruger egne dommere.   
Ridehjelm er et krav, samt sikkerhedsvest til ryttere under 18 år i spring. 

2.  
Husk kun at melde dig til i de klasser du er berettiget – Dressur programmerne er vores egne programmer og kan 
findes på hjemmeside og Facebook.  

3.  
Der må maks. startes 2 klasser pr. ekvipage(elev). Klasse 1, 2, 3 og 14 tæller ikke med.  
 

4.  Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser ved mindre end 3 tilmeldte.  

5.  
I klasserne 1, 2 og 3 kan der rides med pisk eller uden.  
I klasse 4-7 må der i alle klasser rides med pisk eller sporer eller uden.   

6.  Hest/pony vaccinationer efter gældende regler. 

7.  For at deltage i stævnet skal du have betalt dit kontingent for 2019 til Hals Rideklub  

8.  
Tilmeldingsgebyr pr. klasse kr. 60.00  
Der er roset til alle i alle klasser. 
I klasse 14 er tilmeldingsgebyret 25.00 kr. 

9.  Eftertilmelding - kun såfremt tidsplanen tillader det og mod dobbelt indskud.   

10.  Springklasserne er udskrevet som clear round/sløjfespring. 
 Praktiske oplysninger:  
 

Tilmelding på www.halsrideklub.dk via Nem tilmelding senest d. 6/11 
 
Stævneadresse: Hals Rideklubs baner, Aalborgvej 138, 9370 Hals.  
Program/startlister kommer på hjemmeside, facebook og stald/hal omkring en uge før stævnet.   
Stævnet begynder kl. 10.00. 
På Hals Rideklubs hjemmeside er der en vejledning til ” Mit første stævne”.   
Der må ikke medtages hunde. 
  

 


