KÆRE ALLE
Vi inviterer hermed til et internt dressur-træningsstævne for ”Åben mikrofon" ved dommer Peter Fischer lørdag
den 11. maj 2019. At rider med ”Åben mikrofon” vil sige, at du vil undervejs mens du rider, vil får din
bedømmelse for den enkelte øvelse oplyst samt en kommentar til øvelsen.
Det er et træningsstævne for vores alle Hirk medlemmer der rider på øvet, mini talent, talent eller voksenhold.
Stævnet afholdes som et sløjfestævne, dvs. alle der rider til over 60% vil få overrakt en roset. Man kan ride 1
gang. Man kan selv vælge hvilket dressur program man vil ride. Prisen for at starte er 130 kr. uanset om du rider
privat hest eller rideskolehest. (Jer der er lørdagsryttere skal også tilmelde Jer sammen med de andre – vi
kontakter Jer efterfølgende for betaling jf. mailen om teori denne dag som I lørdagsryttere også har modtaget).

HVEM KAN STARTE OG HVAD TID ER DET
Rideskoleelever der rider på øvet, talent, mini talent eller voksenhold kan starte til dette stævne. Herudover kan
privatryttere der er medlem af Hirk starte.
Vi regner med at stævnet vil køre ca. kl. 12 – 17. Endeligt tidspunkt vil fremgå af opslaget 9. maj med startlisten.
HVAD SKAL MAN HAVE PÅ OG SKAL HESTEN FLETTES
Da det er et stævne, skal du have stævnetøj på og hesten være gjort stævneklar.
TILMELDING
Du skal tilmelde dig via klubmodul,ved at logge ind på din profil og vælge menuen Shop. Betaling vil opkræves
via klubmodul. Herudover skal man sende en mail til Birgitte@hirk.dk med det program man gerne vil ride.
Hvis du tilmelder dig på en rideskolehest/pony skal du også i mailen skrive, hvilken hest du gerne vil ride på.
Tildeling af rideskolehest bliver efter "først til mølle", så skriv gerne et 1. og et 2. ønske af hest. Vi gør hvad vi
kan for at efterkomme alle ønsker, men der tages selvfølgelig hensyn til, at hestene ikke må gå for meget. I mailen
skriver man også gerne, hvad man gerne vil hjælpe med af opgaver se længere nede.
Den endelige startliste, hvor alle ryttere kan se deres præcise starttid, vil blive lagt op på vores Facebook-side
senest torsdag den 9 maj.
Sidste frist for tilmelding er 1.maj – der er 25 pladser og det er først til mølle. Fremgår tilbuddet ikke af
klubmodul er det fordi det er udsolgt.
HJÆLP
Hver rytter, som skal ride, skal stille med hjælp i 1 time.Hvis et barn deltager og selv er over 13 år kan han/hun
selv hjælpe ellers skal en forælder hjælpe. Hjælpen kræver IKKE at man kender til heste!
Det er muligt at hjælpe med følgende ting: Indkøb til Café, af toilet og rytterstue før stævne, Åbning af
port, Rengøring af toilet og rytterstue efter stævne,
Klargøring på dagen. Opsætning af flag osv., Café, Bage kage til Café.

