
DE FORENEDE GÅRDKLUBBER
Sdr. Omme Rytterklubs

Sponcer-stævne d. 23 januar  2016

Dressur 

Klasse: PONY – Bane B Klasse: HEST -Bane B
1 Holdridning (pony/hest)
2 LD1 evt. m. trækker/opråb 7 LD1  
3 LD2 evt. m. opråb 8 LD2   
4 LC1 9 LC1    
5 LC2-LC3 % klasse 10 LC2-LC3 % klasse 
6 LB1-LB2 % klasse 11 LB1-LB2 % klasse 
7 LA1 12 LA % klasse

Almindelige bestemmelser:
· Stævnet afholdes på Herningvej 30, 7260 Sdr. Omme og foregår indendørs 
· Alle dressurklasser afholdes på B bane
· Se regler omkring sponcering nederst
· DRF’s reglement er gældende.
· OUT-reglerne er gældende.
· Efter ca hver 5 dressur ekvipage, -vil der være opvarmning i hallen for de næste ryttere.
· Ensfarvede ridebukser i afdæmpede farver er tilladt
· Vi forbeholder os ret til at sammenlægge eller aflyse klasser med for få tilmeldte dvs. 3 ekvipager eller 

derunder.
· Der vil være rosetter til alle ryttere i klasse 1 og 2
· Efteranmeldelse kun hvis tidsplanen tillader det.
· Leje af boks er 150 kr. (Begrænset antal). Der er dog fri afbenyttelse af bindebommene udenfor.
· Sidste tilmeldingsfrist er d. 15. januar 2016 på: 28455373 eller tilmelding@sdrommerytterklub.dk.

Kontaktperson: Kristine Gundelach – 28 45 53 73
· Startlisten kan ses en uge før på vores hjemmeside www.sdrommerytterklub.dk, men de endelige tider kan 

først ses dagen før.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Sdr. Omme Rytterklub

Obs: Der er begrænset starter pr hest / pony, så det er efter mølle princip.



Regler:

Klasse 1, Holdridning er startgebyret 50 kr pr start.

Ved de øvrige klasser er der ingen startgebyr blot sponsering.

Dressur:

For at stille op i dressur skal du have min. Én sponsor pr. Klasse du starter, men gerne flere. Din sponsor skal betale X 
antal kr. Pr. Procent (min. Én kr. Pr. %)  og der regnes kun i hele kr.). Sponsoren giver sponsorat til den klasse du rider 
højest % i. SPONSOR STÆVNE 

Eksempel: Du rider til 67 %, din sponsor sponsorere 5 kr. Pr. Procent. Dette giver et sponsorat på: 67*5 = 335 kr. Disse 
penge skal betales i sekretariatet, inden præmie overrækkelse. Hvis pengene ikke betales til tiden diskvalificeres 
rytteren. Der kan KUN betales med KONTANTER. 

Vinderen i dressur går på højeste procent, som i en almindelig klasse. 

Generelt:
Alle ryttere finder selv sine sponsorer – jo flere jo bedre  ☺

Sponsorer kan være familie, forældre, bedsteforældre, firmaer, klubber eller andre. Kun fantasien sætter grænser. Alle 
sponsorer vil blive nævnt på dagen, samt i opslag i klubben samt på hjemmeside samt Facebook.

Hvis du finder en sponser der ikke kan være til stede på dage, så kontakt Anne Maja Schlæger tlf. 31163999 for at finde
en løsning.


