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Kursus ved Jes Madsen 12. og 13. august på Farum Værløse
Vi har fået mulighed for at få undervisning af Jes Madsen.
Fredag 12. og lørdag den 13. august med fælles spisning fredag aften.
Fredag er vi på springbane og lørdag er vi på terrænbanen.
Vi vil være 3 på hvert hold, og ride i 1 time.
Pris for begge dage kr. 500
Alle niveauer er velkomne.
Man står selv for transport af hesten.
Bindende tilmelding til mette@kaufmann.dk,
Betaling direkte til Jes.
Begrænset antal pladser, så det er efter først-til-mølle princippet.
Man bedes skrive, hvornår man tidligst kan ride om fredagen.

MAK Klubmesterskab & Grill onsdag d. 31/8
Vi afvikler et klubmesterskab, både i spring og i dressur.
Stævnet vil være et eftermiddagsstævne.
Der vil efterfølgende være grill i gården for alle tilmeldte medlemmer.
Ved for mange tilmeldinger, må de 2 discipliner deles over 2 dage.
Bestemmelser for Mattssons klubmesterskab 2022.
Klubmesterskabet er åbent for ryttere, der har været medlem af Mattssons i minimum 3 måneder forinden
stævnedatoen. Det er kun for heste opstaldet på Mattsson.
Medlemmer skal i indeværende år have redet alle deres starter for Mattssons Rideklub, hvor det er muligt.
Der kåres en klubmester i spring og en klubmester i dressur.
Der skal være minimum 3 startende i det enkelte klubmesterskab før mesterskabet gennemføres.
Hver rytter må kun ride én hest i hvert klubmesterskab.
Ridelærerne på Mattssons må ikke deltage i klubmesterskab.
Man skal som minimum ride den højde, hvor man har opnået placering eller 4 fejl i sløjfespring/ B0.
https://mailchi.mp/bb693be1af97/virtuelt-gf-i-mattssons-rideklub-24-marts-14147567?e=3799f973a3
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Jagtryttere der ikke har startet, skal ride mindst 80 cm.
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Ryttere der har vundet klubmesterskabet, skal året efter ride min. 10 cm højere end året før, dog max 120
cm.
Klasse 1: Opvarmnings klasse
Show klasse – Hest – metode B0 Intervalspringning fra 70 cm op til 120cm.
Rytterne angiver ved anmeldelse, hvilken højde de vil ride.
Klasse 2: MAK Klubmesterskab i spring
Show klasse – Hest – metode B4 , Intervalspringning fra 70 cm op til 120cm.
Rytterne angiver ved anmeldelse, hvilken højde de vil ride.
Klasse 3 : MAK Klubmesterskab i dressur
Klubmesterskabet afholdes i valgfri LB til LA procentklasse. Pointen sammenlignes direkte og man skriver
i tilmeldingen, hvilken klasse man vil ride.
Man skal som minimum ride den klasse hvor man inden for det sidste år har reddet til 65% eller højere.
Der rides på B bane (40x20)
Ponyer stiller op på lige fod med hestene.
Tilmelding til Staevne@mattsson.dk, pris 100 kr. pr klasse , sidste tilmelding 22 august.
Mere info følger efter sommerferien.

Ingen tilskud til ny ridebane nu...
Vi kan desværre meddele, at klubben IKKE fik kommunalt tilskud til ny ridebane. Så derfor må vi nu til at
finde andre fonde/ sponsorer.
Dette arbejde er vi allerede i gang med, men skulle der, blandt vore medlemmer være en der har erfaring
med fonds ansøgninger og har tid og ikke mindst lyst med at hjælpe os med opgaven , så vil det være en
stor hjælp.
Så kan du hjælpe , så skriv til Mette.

Bedste hilsener fra,
Bestyrelsen i Mattssons Rideklub og Karoline
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