Mattssons Rideklub
Propositioner til Barney’s sløjfe dressur (D) for ponyer og heste
Lørdag 19. november 2016 kl. 14 – 18

Pony (B-bane)
Klasse 1: Åben LD (1, 2)
Klasse 2: Åben LC (1, 2 og 3)
Klasse 3: Åben LB (1, 2 og 3)
Klasse 4: Åben LA (1, 2, 3, 4 og 6)
Heste (B-bane)
Klasse 5: Åben LC (1, 2 og 3)
Klasse 6: Åben LB (1, 2 og 3)
Klasse 7: Åben LA (1, 2, 3, 4, og 6)
Almindelige bestemmelser:
• DRF`s reglement med de seneste rettelser er gældende.
• Stævnet afholdes i 20 x 40 ridehus og er åben for ryttere fra distrikt 1-5.
• Opvarmning vil foregå på udendørs ridebane.
• Sløjfe til alle, der rider over 60 %
• Max. 35 starter - ”først til mølle” prioritering.
• Klasserne er udskrevet som åbne klasser, hvilket betyder, at man selv kan vælge hvilket dressurprogram man vil ride. Det er
tilladt at starte flere gange i samme klasse, det er dog ikke tilladt at ride samme program.
• Sidste tilmeldings frist er søndag 13. november. Framelding senest torsdag 17. november kl. 18.
• Tilmelding SKAL sendes på mail: mattsson-staevne@hotmail.com
Afvent svar mail før start gebyret overføres pga. ”først til mølle”. Startgebyret indbetales på Bankkonto: 4190-4201007488.
Betalingen skal være modtaget af MAK senest 2 dage efter anmeldelse fristen, for at anmeldelse kan betragtes som gyldig.
OBS! Husk at skrive rytterens navn ved overførsel.
• Startliste kan ses på www.mattsson.dk, senest torsdag 17. november kl. 20.
• I tilfælde af spørgsmål kan I maile på: mattsson-staevne@hotmail.com. På stævnedagen kontakt på 20413097.
• Indskud: 90,- kr. pr. klasse, efteranmeldelser 135 kr. i det omfang tidsplanen tillader det.
• Opstaldning kan ikke tilbydes.
• Klubben påtager sig intet ansvar for stjålne effekter og ulykker på hest, rytter og hestepasser.
• Tilmelding på rideskolehest, skal aftales med Karoline Skøt.
Vi glæder os til at se jer

