
Sdr. Omme Rytterklubs interne klubstævne
1. del Klubmesterskab dressur 18. april 2015

Dressur
Klasse: PONY / HEST Bane

1 LD1 evt. m. trækker/opråb PONY / HEST B
2 LD2 evt.  m. opråb PONY / HEST B
3 LC1 PONY B
4 LC2-LC3 % klasse PONY B
5 LB % klasse PONY B
6 LC1 HEST A
7 LC2-LC3 % klasse HEST A
8 LB % klasse HEST A
9 LA % klasse HEST A

Spring 
Klasse: Metode PONY / HEST

10 Begynder spring (20, 30, 40 , 50 cm) B0 PONY / HEST
11 Øvet spring (50, 60, 70, 90 cm) B3 PONY / HEST

Agility
Klasse: PONY / HEST

12 5-8 år PONY / HEST
13 9-12 år PONY / HEST
14 13-16 år PONY / HEST
15 17 år ↑ PONY / HEST

Almindelige bestemmelser:
· Stævnet afholdes på Herningvej 30, 7260 Sdr. Omme og foregår udendørs
· OUT-reglerne er gældende.

· Ensfarvede ridebukser i afdæmpede farver er tilladt og der rides uden startnumre.
· Vi forbeholder os ret til at sammenlægge eller aflyse klasser med for få tilmeldte dvs. 3 ekvipager eller derunder.

· Der vil være rosetter til de placerede ekvipager, samt alle deltagere i klasse 1

· Klasse 10 er kun for ryttere der ikke er erfarne i  spring, eller for unge heste

· Klasse 11 er kun for ryttere der modtager springundervisning og / eller for privat ryttere

· For klasse 12 - 15 gælder det at du tilmelder dig klassen, sjov og spas. Bemærk ALLE medlemmer kan deltage, også voksne!!!
· Pris pr. start 60 kr. og ved efteranmeldelse 100 kr. Hvis tidsplanen tillader det
· Leje af boks er 150 kr. (Begrænset antal). Der er dog fri afbenyttelse af bindebommene udenfor.

· Sidste tilmeldingsfrist er d. 5. april 2014 på: tilmelding@sdrommerytterklub.dk eller ved din ridelærer / bestyrelsen
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.

Betaling skal indbetales på: Reg. 9687 Kontonummer 6270172227 eller betales kontant ved tilmelding. Ved indbetaling skal stå 
rytterens fulde navn. Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er registreret på kontoen eller ved kontant betaling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Sdr. Omme Rytterklub

mailto:tilmelding@sdrommerytterklub.dk

