Invitation til Jule Klubstævne på Himmelev Rideklub
HIRK inviterer vores medlemmer til at deltage i årets sidste klubstævne i
dressur.
Stævnet finder sted lørdag d. 25. november i tidsrummet fra ca. kl. 14:00
til ca. kl. 19:00. Din endelig starttid vil du modtage på en mail, når vi har
overblik over alle tilmeldinger dog senest torsdag d. 23. november. Vi
lægger også startlisten op på vores FB side.
Der er sidste tilmeldingsfrist lørdag d. 18. november.
Pris for deltagelse er kr. 125,- pr. klasse man deltager i. Beløbet er
inklusive leje af rideskolehest.
Deltager du med privat hest er start beløb 90 kr. Du skal sende en mail til
medlemsansvarlig@hirk.dk med besked om hvilken klasse og hest du
starter på, der kan vælges program i alle sværhedsgrader her.
Du skal tilmelde dig via klubmodul, ved at logge ind på din profil og
vælge menuen Shop – og herefter det stævneafsnit, du vil deltage i.
Betaling vil opkræves via klubmodul.

Under stævnet vil der blive serveret varm gløgg, lune æbleskiver og kager
til de voksne samt saftevand, lune æbleskiver, frugt og kager til børnene.
For at sikre, at vi får købt nok ind til cafeen, skal dette også bestilles via
klubmodul, når I tilmelder.
Overskuddet fra dette stævne og Cafe går til køb af en nu rideskolepony.
Spunk er nemlig på vej til pension hos Nyt Hesteliv, hvor han skal nyde sit
pensionistliv lige om lidt.

Der er følgende muligheder for tilmelding:
Holdridning
Her rides et LD program i grupper af fem og der er mulighed for at få en
trækker med rundt på banen. Alle der deltager i denne klasse vil til slut
modtage et diplom med dommens kommentar på din ridning samt en
roset.
Der bliver i samarbejde med personalet udvalgt 5 ponyer/heste som skal
bruges til holdridningen. Hestene vil blive fordelt af vores underviserpersonale.
Individuelle dressurprogrammer
Der kan her rides LD1, LD2, LC1, LC2, LC3.
Du vælger i samråd med din underviser, hvilket program, der er bedst for
dig at deltage i. Du kan tilmelde dig op til to starter i ovenstående klasser.
Tilmelder du dig to starter i samme klasse, vil du tildeles to forskellige
heste.
Alle deltagere i de individuelle klasser vil, når klassen er slut, modtage en
kritik. Der vil være rosetter til de først placerede.

Der bliver i samarbejde med vores underviserpersonale fordelt
heste/ponyer. Har du ønsker er du velkommen til at sende dem til
medlemsansvarlig@hirk.dk
På stævnedagen
Hvis du er den første, der skal ride hesten på stævnedagen, skal du møde
en time før din start.
Tiden skal bruges til, at du får meldt til start i vores sekretariat (dette er
placeret på kontoret og alle ryttere skal melde til start), få striglet og
sadlet hesten op (til holdridning er der hjælp i stalden) og til at få
opvarmet hesten ude på banen inden start. Regn med 15-20 min.
opvarmning på banen. (På banen er der også hjælp til opvarmning ved
holdridningen).
Skal du overtage en hest, skal du regne med at møde 30-45 min før start,
så kan melde til start og finde hesten du skal ride på.
Stævnetøj
Der er ikke krav til specielt stævnetøj, men man henstiller til en ensfarvet
mørk jakke og lyse ridebukser og gerne hvide handsker.
Deltagelse med egen hest
De private vil ride i sammenlagte klasser kun for private heste/pony.
Vi glæder os til at se dig Hilsen Stævneudvalget

