
Hals Rideklubs julestævne 10.12.16 

Klasse 
nr.  

DRESSUR Klasse 
nr. 

SPRING 

1 Trækhold 3-6 år - med opråber 11 BABY jump max 30 cm: Clearround 

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

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

4 
LE pony/hest - med mulighed for opråber.  
Bane B 

14 Stopdans i skridt. 

5 
LD1 pony/hest – med mulighed for opråber. 
Bane B 

15 Stopdans i trav. 

6 LD2 pony/hest. Bane B  

 
 

7 LC1-LA2 % klasse pony. Bane B HUSK at udfylde en anmeldelsesblanket med navn 
og klasse. 
Spørg din ridelærer, hvad du kan starte, hvis du er i 
tvivl. 
Skriv hvilken hest, du ønsker at ride på, hvis du skal 
låne en af klubben.  
Vi kan ikke garantere, at man får den ønskede hest. 

8 LC1-LA2 % klasse pony. Bane B 

9 LC1-LA2 % klasse hest. Bane B 

10 LC 1 – LA2 % klasse hest. Bane B 

Der rides på bane B i alle dressurklasser, da det er et indendørsstævne. Ligeledes springes der i hallen. 
Hvis der ønskes opråber til klasse 4 og 5, skal dette påføres anmeldelsen. Der må gerne være en trækker i klasse 11 – 
medbring din egen. 
Der vil blive lavet en hjælperliste, og alle som deltager i stævnet er forpligtet til at hjælpe, med det de bliver sat til.  

 Konkurrenceregler: 

1. DRF’s reglement er gældende, hvor intet andet er anført. Vi bruger egne dommere.  

2. 
Husk kun at melde dig til i de klasser du er berettiget til (OUT regler er gældende – stævnet er et E-
stævne).  

3. 
Der må maks. startes 2 klasser pr. ekvipage. Klasse 14 og 15 tæller ikke med. 
Man må ikke starte både i klasse 14 og 15. Man skal vælge en af dem, hvis man ønsker at deltage. 

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 4-10 må der i alle klasser rides med pisk 
eller sporer eller uden.  

6. I klasse 7-10 omregnes point til %. Det oplyses på anmeldelsen, hvilket program man vil ride. 

7. For at deltage i elevstævnet skal du have betalt dit kontingent for 2016 til Hals Rideklub 

8. 
Anmeldelsesgebyr pr. klasse kr. 50.00 I klasse 1, 2 og 3 er der roset til alle. 
I klasse 14 og 15 er anmeldelsesgebyret 25.00 kr. 

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

10. Efteranmeldelser spring - indtil 1 time før klassens start mod korrekt udfyldt anmeldelse og indskud + 50% 

11. Springklasserne er udskrevet som clearround/sløjfespring metode B0.  

 
Praktiske oplysninger: 
Stævneadresse: Hals Rideklubs baner, Aalborgvej 138, 9370 Hals. 
Anmeldelse og indskud sendes senest den 26. november 2016 til  

Ulla Toft Jensen, Kærsgård 20, Vester Hassing, 9310 Vodskov 
Man er først meldt til stævnet, når der er sket betaling. Anmeldelser efter d. 26. november betragtes som 
efteranmeldelser, mod dobbelt takst. Alle anmeldelser skal ske på korrekt anmeldelsesblanket, som findes 
på hjemmesiden, eller i mappen i ridehallen. Ellers betragtes det ikke som en anmeldelse. Du kan også 
spørge din ridelærer.  

Anmeldelserne må gerne sendes via e-mail til: kasserer@halsrideklub.dk - mrk. anmeldelse 

Netbank betaling til: 9070 0000244805 Husk at angive rytters navn. 
Program/startlister kommer på hjemmeside og stald/hal omkring en uge før stævnet.  
På Hals Rideklubs hjemmeside er der en vejledning til ” Mit første stævne”.  
Der må ikke medtages hunde på klubbens baner eller i stalden. 
 

Med venlig hilsen og på gensyn: Bredde-Stævneudvalget i Hals Rideklub 


