
INTERNT STÆVNE 1. OG 2. MAJ 2021 � �
Lørdag d. 1 Maj

Klasse 01: LD Elev hest + pony bane B

Klasse 02: LC-LB-LA Elev hest + pony bane B

Klasse 03: Kommando

Klasse 04: LD Privat hest + pony bane B

Klasse 05: LC-LB-LA Privat hest + pony bane B

Søndag d. 2 Maj

Klasse 06: Bom på jord Elev + Privat

Klasse 07: 20-60 cm Elev + Privat - Pony Metode A

Klasse 08: 20-60 cm Elev + Privat – hest Metode A

Klasse 09: 65-150 cm Elev + Privat –  Pony Metode A

Klasse 10: 65-150 cm Elev + Privat – Hest Metode A

Stævnet er kun åbent for ryttere under 18 år og KUN for heste/ponyer opstaldet på Herning Rideklub. � � 

Klasse 7, 8, 9 og 10 er kun åben for privatryttere og de elevryttere der går til springundervisning. 

Tilmeldingssedler findes i gangen ved toiletterne.

Sidste tilmelding: Mandag d 26 April. Indskud 90 kr. pr. klasse. Donerede man sit startgebyr til klubben fra 
julestævnet, er tilmelding til halv pris, det er jeres ansvar at oplyse det på tilmeldingen. Alt efteranmelding 
er til dobbelt indskud og kun hvis tidsplanen tillader det.

Indskud skal betales til mobilpay nr. 719317, hvor I skriver rytters navn i kommentarfeltet. Der skal 
efterfølgende sendes et screenshot af overførslen til Winnie på tlf. 71352949. Tilmeldingen er først gyldig, 
når Winnie har modtaget et screenshot.

Tilmeldingen er kun gyldig, hvis den er udfyldt korrekt (inkl. hjælpervagt). Få evt hjælp af Kristina (Torsdag 
mellem 18-20) eller Morten og Winnie (mandag 18.30-20). Tilmeldinger afleveres i brevsprækken til 
køkkenet.

Det er vigtigt, at I er villige til at tage hjælpervagter, da stævnet ellers ikke kan afholdes. 

Alt henvendelse kan ske til Winnie på tlf. 71352949

Vi glæder og til at se jer til en fantastisk hyggelig weekend � �

Mvh. Winnie og Morten.




