Stevnsbogaard Rideklub
Stevnsbovej 1 – Avedøre – 2650 Hvidovre

www.sbgr.dk
OBS – OBS – OBS!!!
PROPOSITIONER
Tilmelding inden
den 15/4 kl. 16.00
for
udvidet påske-forårs-klubstævne
den 23-24. april 2011

DRESSUR LØRDAG DEN 23. APRIL 2011
Klasse 1

Handicap-klasse med trækker og opråber
Åben for ikke-klassificerede handicappede ryttere, der ikke har placeringer i højere klasser.
Der kan vælges grad 1A program 1 eller grad 1B program 11
Der forefindes desværre ikke lift eller handicaptoiletter på stedet.
Dog forefindes en opstigningstrappe

Klasse 2

LD-12 valgfri (b-bane) med opråber og/eller trækker
Åben for ekvipager, der ikke har været placeret i højere dressurklasser
Kun for ryttere under 10 år

Klasse 3

LC-123 valgfri (b-bane)

Klasse 4

LB-123 valgfri (b-bane)

Klasse 5

LA-1234 valgfri (b-bane)

SPRINGNING SØNDAG DEN 24. APRIL 2011
Klasse 6

50 cm

Klasse 7

60 cm. Metode B0

Klasse 8

70 cm.

Metode B0

Klasse 9

80 cm.

Metode B3

Klasse 10

90 cm.

Metode B3

Klasse 11

100 cm. Metode B3

Klasse 12

110 cm. Metode B3

Metode B0

Hunde har ingen adgang til gården
under stævnet

HUSK!
Der er nyt DRF-reglement pr. 1. januar 2011.
ALLE ryttere skal selv sørge for at kende reglementet.

Stevnsbogaard Rideklub
Stevnsbovej 1 – Avedøre – 2650 Hvidovre
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DRF’s reglement pr. 1. januar 2011 er gældende, hvor intet andet er anført.
Stævnet er åbent for ekvipager fra distrikt 1-5.
Stævnet afholdes på Stevnsbogaards udendørs grusbaner. Dressur på 20x40
grusbane og springning på 20x50 grusbane.
I tilfælde af meget dårligt vejr kan stævnet blive rykket indendørs i 17x40 ridehus.
Opvarmning på 20x40 udendørs grusbane.
Adressen er Stevnsbovej 1, Avedøre, 2650 Hvidovre
PRÆMIER: Der uddeles rosetter til de placerede ekvipager.
I dressur offentliggøres ekvipagens resultat i procent, der også er afgørende for
placeringsrækkefølgen. Det er således muligt for en rytter med to starter i en
valgfri klasse at få to placeringer.
ANMELDELSE sendes sammen med indskud til:
Judith Szeffczyk Granager
Storegade 11G
2650 Hvidovre
20 81 78 87
granager@email.dk
hvor de skal være i hænde senest den 15. april 2010 kl. 16.00
Anmeldelser modtaget efter dette tidspunkt vil blive betragtet som
efteranmeldelser til dobbelt gebyr.
Pris pr. klasse: kr. 70,-. Betaling skal falde ved tilmelding. Anmeldelsesgebyret
kan også indbetales til konto 1551-10101093. HUSK at anføre rytter/hest.
Anmeldelse skal ske på DRF’s anmeldelsesblanketter.
I de åbne dressurklasser skriver man hvilket program man vil ride.
ANTAL STARTER: Det er tilladt for en ekvipage at starte to gange i en åben
dressurklasse (f.eks. LA2+LA3)
FRAMELDING & EFTERANMELDELSE til stævnet i henhold til tider på klubbens
hjemmeside www.sbgr.dk
Efteranmeldelse modtages mod dobbelt indskud i det omfang tidsplanen tillader
det.
Der udsendes ikke program, men startlister vil være at finde på klubbens
hjemmeside senest tirsdag før stævnet
UDELUKKELSER I DRESSUR: Man er udelukket af en dressurklasse, hvis man
har vundet klassen eller højere 3 gange, hvis man har været placeret 3 gange i
højere klasser eller man har været placeret 1 gang i to klasser højere
Til udelukkelse tæller resultater opnået ved alle stævner i årene 2009-2011
(undtagen interne klubstævner/-klasser)
UDELUKKELSER I SPRING: jf. OUT
PONYER:
Der dispenseres for rytterens alder, så også ældre ryttere kan starte pony. De
betegnes så som en heste-ekvipage.
Klubben forbeholder sig ret til at flytte, dele eller sammenlægge klasser og til at
aflyse klasser med 4 eller færre tilmeldte ekvipager ved anmeldelsesfristens udløb.
Der er plads til max. 70 dressurstarter og 120 springstarter efter princippet
”Først-til-mølle”
Fair play. Vi forventer selvfølgelig, at du starter på det niveau, hvor du hører til og
ikke lavere 

