Julesponsorstævne på DAR for ryttere fra
mandags- til torsdagsholdene og
privatryttere
Søndag d. 6. december

Da vi på grund af Corona ikke kunne afholde procentklassesponsorstævne, holder
vi i stedet et julesponsorstævne for at samle penge ind til klubben. Pengene giver
os mulighed for f.eks. at renovere ridebaner, bygge om, købe ny elev-pony eller hest eller andre nødvendige tiltag, som den daglige økonomi desværre ikke levner
meget overskud til. Alle ryttere der rider på mandag-torsdagsholdene samt vores
privatryttere er velkomne til at deltage – store som små, men pga. Corona kan vi
max. have 35 starter i alt, og vi kan kun tilbyde ryttere på 21 og derunder at deltage.
Vi afholder også amerikansk lotteri med mange fine præmier. Lotterilodderne kan
købes på dagen i cafeteriet. Prisen per lod er 20 kr /5 lodder 100 kr.
Grundet forsamlingsforbuddet og Corona er vi nødt til bede om jeres hjælp til at
overholde en række retningslinjer:
•

•
•
•

•

Der skal bæres mundbind overalt på rideklubbens område, når man står eller går. Dette
gælder for alle, der opholder sig på matriklen. Rytterne skal ikke bære mundbind mens
de rider.
Tilmeldte rytterne må ikke være ældre end 21.
Der må kun være én hjælper/ledsager per rytter.
Vi afholde stævnet i loops for at overholde forsamlingsforbuddet på maks. 50. Rytterne
og deres hjælper må ikke komme på rideskolen, før deres loop starter og skal forlade
rideskolen igen senest, når deres loop er afsluttet. Rytterne i hvert loop får 40 min. til
at gøre deres heste klar og sadle op, så tag hensyn til det, når I planlægger
julepyntningen af hestene. Rytterne bliver opdelt i loopsene efter tilmeldingsfristen, og
vi kommunikerer dem ud i ugen inden stævnet. Uddeling af rosetter og kritik foregår i
den store ridehal, når alle ryttere i et loop har redet. Der er rosetter til alle deltagere.
Publikum skal sidde ned i ridehallerne – gælder både opvarmning og konkurrence –
stole/markerede pladser må ikke rykkes.

•
•
•

Udvalget i cafeteriet er minimeret til kaffe, te, kakao, sodavand, kage og toast, og der
må maks. være 20 i cafeteriet af gangen.
Der vil være et minimum antal af hjælpere på stævnepladsen.
Ryttere og deres hjælper/ledsager bedes forlade rideklubben så hurtigt som muligt efter
præmieoverrækkelsen.

Det er vigtigt, at disse retningslinjer bliver overholdt, da vi ellers kan risikere at få
en stor bøde.
For at kunne starte i en given klasse skal man minimum have én sponsor (det kan
være dig selv eller dine forældre), som minimum sponsorerer dig med kr. 100,Tilmelding (sidste tilmeldingsdato er den 28. november):
Der er bindende tilmelding på vores hjemmeside under Tilmelding -> Events (eller
tryk HER), hvor man:
For elev og partryttere:
• Tilmelder sig den klasse, man gerne vil stille op i. Hvis equipagen (samme rytter og hest)
tidligere har vundet en given klasse, skal man starte min. i næste klasse.
• Vælger sin parthest eller 1. prioritet.
• Vælger om man er elev- eller partrytter.
• Elveryttere skal desuden skrive deres 2. og 3. valg af hest/pony i det dertilhørende felt.
• Tilvælger DAR sponsorat på hhv 100, 200 eller 300 kr, hvis man ønsker det.
• Udfylder kontaktdetaljer.
For privatryttere:
• Tilmelder sig den klasse, man gerne vil stille op i og vælger ”Egen pony” som hest.
• Skriver navnet på sin hest i det dertilhørende felt. Hvis man ønsker at stille op i en
højere klasse end de nævnte, skriver man det i samme felt.
• Tilvælger DAR sponsorat på hhv. 100, 200 eller 300 kr, hvis man ønsker det.
• Udfylder kontaktdetaljer.

Da vi maks. kan have 35 starter, vil tilmeldingerne blive registreret efter først til
mølle princippet, og tilmelding lukker, når vi når 35. Da stævnet er for vores mere
øvede ryttere, er der ikke mulighed for at få trækker, man skal kunne programmet
udenad, og man skal selv kunne klargøre sin pony/hest.
Husk at være logget ind på rytterens profil når I tilmelder rytteren.

Hjælp os med at give jeres
børn et dejligt stævne
Det kræver mange frivillige hænder, at afholde
et stævne, og vi er derfor afhængige af hjælp fra
jer forældre, for at kunne give jeres børn en god
oplevelse til vores stævner. Vi har bl.a. brug
hjælp til at stå i cafeteriet og til at bage kage. Der
er hjælpelister på opslagstavlen i elev- og
privatstalden, hvor I kan skrive jer på.
På forhånd tak for jeres indsats.

