LTR forårsstævne søndag, den 24. marts 2019 kl. 10.00
Klasse
1
2
3
4
5
6

Program
LA showklasse (valgfri)
LB showklasse (valgfri)
LC2
LC1
LD1 uden trækker
LD1 med trækker

Ca. tider
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

Kommentarer
Maks 40 deltagere i alt
Maks 20 deltagere til LC, LB og LA
Alle tider er omtrentlige og afhænger
af antal startende ryttere
Maks 20 deltagere til LD programmer
Man rider to og to sammen ved LD

Tilmelding og betaling
Stævnetilmeldinger skal ske på nedenstående slip ophængt i ridehus eller hentet fra klubbens
hjemmeside (www.ltr.rideklub.dk).
Det koster kr. 50,- at deltage i stævnet. Leje af rideskolehest/-pony koster kr. 75,-.
Seneste tilmeldings-/betalingsdato er lørdag, den 16. marts. Tilmelding er bindende.
DELTAGERE ER FØRST ENDELIG TILMELDT, NÅR DER ER BETALT.
Startlisten lægges på hjemmesiden og opsættes på opslagstavlen hurtigst muligt efter mandag,
den 18. marts. Der kan ske ændringer på startlisten indtil stævnedagen.
Tilmelding gives til ridelærer eller lægges i klubbens postkasse i rytterstuen. Deltagere, der
betaler med MobilePay, kan maile tilmelding til klubbens kasserer på l.dano@privat.dk.
Café: På stævnedagen vil der være en café, der kun tager imod KONTANT BETALING.
Opgaver: Startende ryttere (eller hjælper) skal hjælpe med opgaver før, under eller efter stævnet.
Læs også almindelige bestemmelser for stævnedeltagelse, og hold jer orienteret om stævnet via
opslag, Facebook eller hjemmeside.
Rideskoleheste og -ponyer må højst starte 2 gange, så anfør gerne alternativ hest/pony.
Klip -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til LTR forårsstævne søndag, den 24. marts 2019 kl. 10
Rytters fornavn: _____________________________ Efternavn: __________________________
Hest/Pony: _________________________________ Klasse _____ Program: ________________
Hjælpers navn: ______________________________ Telefonnummer: _____________________
Betaling: ( ) kr. 125,- (deltagergebyr + leje)

( ) kr. 50,- (privatheste og søndagsparter)

( ) Kontant sammen med tilmelding – lægges i kuvert i klubbens postkasse i rytterstuen
( ) MobilePay til 20250048 fra navn _______________________________________________

Almindelige bestemmelser for stævnedeltagelse
• Stævnet er åbent for alle aktive/betalende medlemmer af Lyngby-Taarbæk Rideklub
• Ryttere skal have minimum 6 måneders ride-erfaring for at deltage i stævnet
• Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet, og der er kun plads til 20 + 20 deltagere
• Hvis der er under 20 deltagere i alt, forbeholder klubben sig ret til at aflyse stævnet
• Der rides i ridehus med opvarmning på udendørs bane eller i lille ridehus
• Beklædning skal være sikkerhedsmæssig korrekt
• Heste: I LA og LB rides med sporer, uden pisk. I øvrige klasser er enten sporer eller pisk
tilladt, men ikke påbudt
• Ponyer: Sporer er tilladt i alle klasser, men der må ikke rides med både sporer og pisk. Pisk er
kun tilladt i LC og LD, uden sporer.
• Ryttere, der ikke selv kan sadle op, skal selv sørge for at have en hjælper med
• Ryttere i klasse 6 (LD med trækker) skal selv sørge for en trækker, der kender programmet
• Rideskoleheste og -ponyer må højst starte 2 gange
• En rytter må kun starte en gang
• Alle startende ryttere (eller hjælper) skal hjælpe med opgaver før, under eller efter stævnet
• Kom i god tid før stævnet for at klargøre hest/pony, sadle op og varme op
• Alle ryttere skal registrere sig i sekretariatet på stævnedagen, inden der må rides
• Ekvipager, der tidligere har vundet en klasse med mere end 60%, skal rykke en sværhedsgrad
op. Har du og din hest/pony f.eks. vundet en LC1 med 60,1%, skal I starte LC2 eller et
sværere program
• Der uddeles rosetter og en lille præmie til de placerede ekvipager
• OBS! Før programstart: Når man kommer ind i ridehuset, kan man varme op, indtil
dommeren siger: ”Værsgo, rid”. Efter dommerens startsignal skal man påbegynde sit ridt
inden for 45 sekunder. Under opvarmning må man ikke ride op ad midterlinien mod
dommeren; det kan medføre diskvalifikation.
• Ved spørgsmål til stævnet kontaktes Lotte Danø, via SMS på 20250048, eller e-mail
l.dano@privat.dk.
• Programmer til klasserne kan findes på Dansk Ride Forbunds hjemmeside:
http://www.rideforbund.dk/ridesport/discipliner/dressur/dressurprogrammer.aspx

