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Vejledning til mit første stævne 
 

 

Inden stævnet: 

Se rideklubbens hjemmeside for, hvornår der er stævne. 

Vedr. tilmelding skal dette ske ifølge proportionen som er tilgængelig på rideklubbens hjemmeside.   

Tal med din ridelærer om, hvilken (hvilke) klasse(r) du kan ride, og om det skal være på et hold med 

opråber. 

Betaling for deltagelse skal ske ved tilmelding via NemTilmeld, dvs. man er først tilmeldt stævnet, når 

betalingen har fundet sted. 

Programmet du skal ride, kan du få evt. få af din ridelærer. I vil i fællesskab med jeres ridelærer 

øve/gennemgå programmet forud for stævnet. 

Ved tilmelding bedes du skrive din prioritering på hest nr. 1 og nr. 2  

Angående ridetider vil disse blive opslået en uge før stævnet, på klubbens hjemmeside samt på 

opslagstavlen i ridehallen. 

 

 

Beklædning: 

Beklædning for rytter: 

Du skal have ridehjelm på. 

Du skal have nyvaskede ridestøvler, gummistøvler eller korte støvler + leggins på. 

Rene ridebukser eller joggingbukser. 

Ridejakke eller en trøje. 

Evt. hvide ridehandsker. 

Langt hår skal være samlet/opsat. 

Sikkerhedsvest må gerne anvendes men er ikke et krav. 

 

Beklædning for hest: 

Hesten må gerne bære hvidt underlag (for rideklubbens heste findes disse i rideklubbens skab i stalden). 
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Hvad tid skal du komme på dagen? 

Ved indendørs stævner se opslagstavlen i ridehallen for hvornår du skal ride. Ved udendørsstævner se 

da opslagstavlen ved springbanen.  

Hør din ridelærer om den hest du skal ride på er taget ind fra marken og sadlet op, eller om du skal gøre 

det. Mød 1 time før ridestart, så hesten evt. kan hentes fra fold og gøres klar. 

Hvis ikke, skal du sadle den op.  Påregn dertil en time. Husk at medbringe en hjælper, hvis ikke du selv 

kan sadle op. 

Der vil være en opråber til stede i de små klasser. 

 

 

Hvornår er jeg færdig 

Når du har redet skal du aflevere hesten til den næste rytter som skal ride på den. 

Hvis den ikke skal bruges mere, skal du tage den ind og sadle den af. Husk at hænge sadel og hovedtøj 

på plads. 

Du må ikke gå hjem før der har været præmie overrækkelse i din klasse. 

Man møder op til præmieoverrækkelse i reglementeret påklædning. 

I forbindelse med præmieoverrækkelsen får du udleveret din bedømmelse/kritikseddel, så du kan se 

hvad du gjorde rigtigt og forkert. Du må efterfølgende gerne medbringe kritiksedlen til undervisning, så 

du kan gennemgå den sammen med din underviser 

Vi har som regel dressur om formiddagen og spring om eftermiddagen. 

På stævnedagen må man forvente at kunne få små opgaver såsom åben/lukke led ved 

dressurbanen/springbanen, samle hestepærer op m.m. Der vil blive udfærdiget en hjælperliste, som alle 

bedes respektere og overholde. 

 

Alt dette for, at stævnet kan blive en god oplevelse for alle. 

 

 

Cafeteria 

Cafeteriet har åbent og der sælges forskellig slags mad, slik, is og sodavand. 

 

 

Husk 

At feje og rydde op efter jer selv både på pladsen samt i stalden. 

 

 

På gensyn til et godt stævne 

 

Hilsen Stævneudvalget 

 

 

obs. klubbens hjemmeside er www.halsrideklub.dk 

kik under ”stævner”  for propositionen, anmeldelsesblanket, tider, osv. 


