Propositioner

Hygge-ponygames-stævne
28. oktober 2018 på FHSR
FHSR afholder i samarbejde med Distrikt 2 ponygames med samvær og hygge i fokus.

Klasse 1:

 or alle nye som gamle ponygamesryttere. Hvert
F
hold består af 4-5 ryttere. Der konkurreres i i alt 12 lege.
Først 5 lege, hvor der rides 2 heats og bedste tid tæller.
Herefter seedes holdene i en A-finale og en B-finale,
hvor der rides 7 lege med ét heat pr. leg.

Bestemmelser:

• Stævnet er et venskabsstævne mellem klubber med
ponygames.
• Stævnet afholdes på Fredensborg Humlebæk Sportsrideklub,
Digelsvej 1, 3480 Fredensborg.
• 12 lege: Slalom, Ring på kegle, Boldstafet, Flagstafet,
Vadested, Ridderleg, Ringridning (med spand),
Ballonsprængning, Flyt to krus, Bord dæk dig, Sponsorleg,
Ketcherridt (bold i A-finale og ærtepose i B-finale).
• Fælles frokost for deltagerne. Frokost og drikkevarer er
inkluderet i startgebyret for deltagerne. Det er muligt for
venner/forældre og lign. at deltage ved frokosten ved
tilmelding inden tilmeldingsfrist.
• Tilmelding: Holdlederne tilmelder holdet til Breddeformand
Susanne Petersen på mail: suspetersen@hotmail.dk.
Tilmeldingen skal indeholde rytternes for- og efternavn samt
hestens navn.
• Startgebyr: 125 kr. pr. rytter inkl. frokost. Madbillet, frokost
for øvrige: 50 kr. Indbetaling på reg. 2415 konto
0721902412.
• Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2018
• Præmier: Rosetter til alle og medaljer til nr. 1 og 2 i begge
finaler.
• Afvikling af stævnet/tidsplan: Holdledermøde kl. 9.30.
Indledende runde starter kl. 10.00. Herefter fælles frokost. Til
slut afvikles A- og B-finalen samtidig. Fælles
præmieoverrækkelse til hest, når alle er færdige.
Stævnet afholdes udendørs, hvis vejret tillader det.
Alternativt holdes stævnet i 20x60 ridehus.

I tilfælde af flere end 8 hold, opdeles klassen i 2 niveauer.
• Overdommer: Susanne Petersen.
• Hjælpere: Hvert hold stiller med en hjælper. OBS! Hjælperne
skal møde op ved holdledermødet.
• Hestene kan stå i trailerne under frokosten. Ved behov for
fold/boks, kontakt Allan på mail: digelsgaard@yahoo.dk
• Gældende regler: DRF’s Breddereglement 2017/2018 samt
de forskellige disciplinreglementer er gældende. Dette kan
findes på rideforbundets hjemmeside.
• Vaccination: Gyldigt vaccinationsbevis skal kunne forevises
på forlangende.
• Stævneprogram: udsendes pr. mail til holdlederne ca. 5 dage
før stævnet.
• Spørgsmål: kan rettes til Susanne Petersen på tlf. 6133 2119
eller på mail: suspetersen@hotmail.dk
• Fredensborg Humlebæk Sportsrideklub og distriktets
breddeudvalg hæfter ikke for sygdom eller skade på heste
eller ryttere.

