Invitation til Internt Klubstævne på Himmelev Rideklub Søndag den 29. september 2019
HIRK inviterer vores medlemmer til at deltage i Internt Klubstævne i dressur.
Stævnet finder stedsøndag den 29. september 2019.
Hvis du har spørgsmål til stævnet, er du velkommen til at ringe til Marlene Roed
Christensen på telefon 42137907 eller maile på marlene@hirk.dk.
Til dette stævne kan man ride:
Holdridning: For ryttere som rider på vores Begynderhold.
Individuel Dressur Begynder: For ryttere som vil prøve at være alene på banen og uden
trækker. Dette er for ryttere som rider på Let Øvet hold eller for ryttere som rider på
Begynderhold, hvis ridelæreren godkender det.
Individuel Dressur Øvet: Dette er for ryttere som rider på Øvet/Talent hold samt voksne.
Privat Dressur: Dette er for private ryttere.
HVER RIDESKOLE-RYTTER KAN MELDE SIG TIL AT RIDE 1 GANG.
(Se yderligere beskrivelser af hvad man kan ride længere ned på siden)
Følgende er CIRKA-tider for dagen:
Kl. 10:00:
Private ryttere
Kl. 14.00:
Holdridning
Kl. 15.00:
Individuel Dressur Begynder
Kl. 17.00:
Individuel Dressur Øvet/Talent/Voksen
Den endelige startliste, hvor alle ryttere kan se deres præcise starttid, vil blive lagt
op på vores Facebook-side senest torsdag den 19. september.
Der er sidste tilmeldingsfrist mandag den 16. september 2019.
Pris for deltagelse er kr. 130 kr. pr. start, altså pr. gang man rider. Beløbet er inklusive leje
af rideskolehest.
TILMELDING
Du skal tilmelde dig via klubmodul, ved at logge ind på din profil og vælge menuen
Shop. Betaling vil opkræves via klubmodul.
Se yderligere beskrivelse af hvad du kan ride længere nede på siden.
Hver rytter, som skal ride, skal stille med hjælp i 1 time. Hvis barnet er over 13 år kan
han/hun selv hjælpe og ellers skal en forælder hjælpe. Hjælpen kræver IKKE at man
kender til heste!
Det er muligt at hjælpe med følgende ting:
Åbning af port = 10 personer
Rengøring af toilet og rytterstue før stævne = 3 personer
Rengøring af toilet og rytterstue efter stævne = 3 personer
Klargøring på dagen. Opsætning af flag osv. = 3 personer
Indkøb til Café: 3 personer
Café = 16 personer
Bage kage til Café = 6 personer

Man melder sig til hjælp ved at sende en mail til marlene@hirk.dk og skrive, hvad man
gerne vil hjælpe med, og så følger info om hvilken tid man har fået tildelt.
Hvis der ikke er hjælpe-tjanser nok til alle, vil vi gøre vores bedste for at holde styr på
hvem der hjælper til dette stævne, så de kan få en fridag til næste stævne 
BESKRIVELSE AF HVAD MAN KAN RIDE:
Hvis du til dagligt får undervisning på et Begynderhold og gerne vil have en trækker
med på banen:
Så skal du ride Holdridning:
Her rides et LD1 program i en gruppe og der er mulighed for at få en trækker med rundt på
banen. Programmet som skal rides bliver råbt op, så man ikke skal huske det selv. Der vil
blive uddelt en 1., 2. og 3. plads på hvert hold, men ALLE deltagere på holdet vil modtage
en flot roset samt et diplom med dommerens kommentarer til ridningen.
Du melder dig til ved at finde HOLDRIDNING i Klub Modul og vælge den hest/pony du
gerne vil ride på.
Der vil være en venteliste hvis alt er udsolgt når du prøver at melde dig til.
Hvis du til dagligt får undervisning på et Let Øvet hold (Ryttere fra Begynderhold må
også ride med her, hvis deres ridelærer siger ok):
Så skal du ride Individuel Begynder:
Her skal man ride et LD1 program, som er et program uden galop. Man er alene på banen
uden trækker og man skal selv huske programmet. MEN da det jo er Individuel Begynder,
så vil der være nogle hjælpere i ridehallen som kan hjælpe lidt til, hvis du har brug for det.
Her vil der være rosetter til de først placerede i klassen, men altså ikke rosetter til alle.
Du melder dig til ved at finde INDIVIDUEL BEGYNDER i Klub Modul og vælge den
hest/pony du gerne vil ride på.
Der vil være en venteliste hvis alt er udsolgt når du prøver at melde dig til.
Det forventes at forældre hjælper til i stalden.
Hvis du til dagligt får undervisning på et Øvet- eller Talenthold eller hvis du er
Voksen:
Så skal du ride Individuel Øvet/Talent/Voksen:
Meld dig til i Klub Modul, vælg hest og skriv en mail til marlene@hirk.dk med hvilket
program du gerne vil ride.
Her vil der være rosetter til de først placerede i klassen, men altså ikke rosetter til alle.
Privat Dressur: Dette er for ryttere som har deres egen hest/pony. Der rides efter DRF’s
OUT regler. Hver ekvipage må starte 2 gange. Meld dig til på Klub Modul og skriv en mail
til marlene@hirk.dk med hvilket program du gerne vil ride.
Her vil der være rosetter til de først placerede i klassen, men altså ikke rosetter til alle.
Hvis I har spørgsmål er I som sagt meget velkomne til at skrive til mig på marlene@hirk.dk
eller ringe på 42137907.
Hilsen Marlene Roed Christensen
på vegne af Stævneudvalget
marlene@hirk.dk

