
  
 

Fastelavns stævne med rideskolemesterskab 
Både børn og voksne – uanset niveau – alle kan være med.  

                  Søndag d. 26 februar 2017 
 

 
Spring-klasser: 
01: Sløjfespringning, valgfri højde, åben for både rideskole- og privat  
 ryttere. Højder fra bom på jorden, trækker tilladt. Metode B0.  
02:  Rideskole mesterskab i springning, åben for rideskole-ryttere 
 
Efter springningen er der tøndeslagning.   
 
Dressur-klasser: 
03: Holdridning for de mindste ryttere (også helt små nybegyndere)  

– trækker er tilladt. Bane B. 
04:  LD1 (skridt+trav) for ryttere under 17 år på elevpony/hest.  
 - Opråber tilladt. Bane B. 
05: Rideskole mesterskab dressur, procentklasse fra LD1-LA1, åben for rideskoleryttere.  
 Bane B – LB og LA for hest på bane A. 
06: Procentklasse for privatryttere (både børn og voksne). Ponyer på bane B 
 og heste på bane A 
  

 
AFTAL med din ridelærer hvad du skal starte. 
 
- Stævnet afholdes indendørs på Brande Sportsrideklub. 
- Stævnet er for alle medlemmer af Brande Sportsrideklub – også de helt små. 
- Partryttere må starte begge dicipliner, øvrige rideskole ryttere må starte én gang i enten dressur 

eller spring. Privatryttere må ride 2 klasser i valgfri disciplin. 
- Klasse 02 (RIDESKOLE MESTERSKAB) er med valgfri højde, dog skal man min ride 40 cm. Har 

ekvipagen startet stævne før, skal de min ride den højde de har redet til stævne. 
- Klasse 05 (RIDESKOLE MESTERSKAB) er en procentklasse, hvor man selv bestemmer hvilket 

program man vil ride (skal skrives i tilmeldingen) – dog minimum en klasse højere end 
ekvipagen allerede har startet til stævne. Har ekvipagen eksempelvis startet LC1 til stævne, så 
skal der minimum startes LC2.  
Rides klassen i: 
LC ganges procenten med 1,01. 
LB ganges procenten med 1,02. 
LA ganges procenten med 1,03. 

- Da stævnet er et fastelavns-stævne opfordres der til at både ryttere og ponyer/heste er udklædte. 
Dog er det tilladt at ride i ”normalt” stævnetøj i mesterskabsklasserne. 

- Udkast til startlister vil blive offentliggjort på facebook og på en liste i stalden cirka en uge i 
forvejen, så ryttere på samme pony/hest har mulighed for at aftale udklædning af ponyen. HUSK: 
Hverken pony eller rytter må kunne komme til skade af udklædningen. 

- Der vil være en præmie til stævnets bedste udklædning. 
- Alle ryttere skal bære ridehjelm. 
- Der er præmieoverrækkelse efter hver klasse. 

 



 
Tilmelding kan ske ved at sende en sms senest 17 februar til 27512230 med 
følgende informationer:  

Rytter-navn 
Pony/hest-navn (MIN. 3 ØNSKER, JO MINDRE DU ER PART) 
Dressur-klasse (og om der ønskes opråber kun i klasse 04) 
Spring-klasse (hvilken højde du ønsker at starte) 
Hvor mange I kommer til tøndeslagning (10 kr pr deltager) 

 
Pris per klasse er 60,- som overføres via mobile pay til 27512230 – tilmelding er først gældende når 
pengene er overført. Husk at skrive rytters navn på overførslen.  
 
Efter springningen slår vi katten af tønden (til fods) – søskende og venner er velkomne. 
Der vil under hele arrangementet være åbent i cafeteriet, så inviter gerne bedsteforældre, venner, 
naboer osv. på frokost, kage og kaffe, mens de ser hvor dygtig du er blevet. 


