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               ORKK` November stævne 

 12. + 13. nov. 2022.  

 

Propositioner. 

 

Lørdag d. 12/11 Disciplin: 
Klasse 1 Ringridning i skridt m/trækker 

Klasse 11 LD 1 Dressur for debutanter Pony 

Klasse 12 LC 3 Pony 

Klasse 13 LB 3 Pony 

Klasse 14 LC 3 Hest 

Klasse 15 LB 3 Hest 
Klasse 16 LA 1 Hest 

Klasse 17 LA 4 Hest 

 

Søndag d. 13/11 Disciplin: 
Klasse 31 Trec i skridt med / uden trækker. 

Klasse 32 Trec Pony 

Klasse 33 Trec Hest 

Klasse 21 Debutant showspring pony 10 – 35 cm 

Klasse 22 Showspring pony 40 – 55 cm 

Klasse 23 Showspring pony 60 – 80 cm 

Klasse 24 Showspring hest 40 – 65 cm 

Klasse 25 Showspring hest 70 – 105 cm 
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Almindelige bestemmelser: Skal gennemlæses af alle 
deltagere/forældre. 

Stævnet afholdes på Oksbøl Ride og Køreklub, Broengvej 6, 6840 Oksbøl. 

1. Alle klasser tilmeldes på ORKK´ tilmeldingsblanket – findes på side 3. Tilmeldinger som ikke er 
udfyldt korrekt, ikke er afleveret eller mangler betaling - betragtes som ugyldige.  
Du kan få hjælp hos Sus, hvis du er i tvivl om udfyldelsen af tilmeldingsblanketten.  
Seneste tilmelding er mandag d. 31. oktober 2022.  
Derefter kun tilmelding til dobbeltgebyr, og kun hvis programmet tillader det. 

2. Du skal have betalt årskontingent til ORKK for 2022 for at kunne starte. 

3. DRF´ udelukkelser og reglement er gældende, hvor intet andet er anført. 

4. Startgebyr: 

Dressur:   80 kr. pr. klasse. 
Spring:   80 kr. pr. højde.  
Trec:   80 kr. pr. klasse. 
Leje af pony  80 kr. pr. klasse 
Leje af hest                   100 kr. pr. klasse.                                                                                                                                                                      

Er det din ridedag er det 0 kr. for den første klasse, derefter henholdsvis  80 kr. pony / 100 kr. hest 
for hver efterfølgende klasse. - Parter (hvis det er din part dag) = 0 kr.                                                                                                                           

5. Skulle der være spørgsmål: Inden stævnet – ring Elva tlf. 40782555.  
Under stævnet – kontakt Charlotte Tlf. 28823562. 

6. Aftal med Sus, hvilken pony/hest, du kan ride på og hvilke klasser og højder, du kan stille op i. 

7. Cafeen vil have åben under hele stævnet. 

 

Til alle startende ryttere og forældre: 

For at vi kan afholde stævnet, er det nødvendigt at vi hjælper hinanden – og det plejer at fungere 
rigtig godt. 

Alle ryttere hjælper selv til eller har en hjælper med – også gerne bedsteforældre.  

Det kræver ingen forudgående kundskaber og der er ingen direkte kontakt med hestene. 

 

 

Mvh. Stævne- og Cafe- udvalget: Bente, Elva, Charlotte og Iben. 
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TILMELDINGSBLANKET TIL NOVEMBER STÆVNET 2022. 

 

SIDSTE TILMELDING mandag d. 31. oktober 2022. 

 

NAVN:_________________________________   

MOBIL:_______________________ 

MAIL:________________________________________________________________ 

PONY/HEST NAVN:___________________________ 

 

JEG STARTER KLASSE:_________ & ________ & ________ & _______ 

 

SPRINGHØJDE:________ & _______ CM. (HUSK ET STARTGEBYR PR: HØJDE) 

 

Startgebyr   80 kr. pr. klasse eller pr. højde.  I alt:_______kr. 

Leje af elevpony  80 kr. pr. klasse eller pr. højde.  I alt:_______kr. 

Leje af elevhest  100 kr. klasse eller pr. højde.  I alt:_______kr. 

 

Betalingsmåder: 

1. Foto af blanket (faktisk størrelse 3,4 MB) sendes til: 
staevneorkk@hotmail.com   
Startpenge indbetales på Mobilpay til 40782555. 
VIGTIGT at skrive rytterens navn i ”Tilføj kommentar” feltet. 

 
 

2. Blanket og startpenge i kontanter lægges i en kuvert i stævnepostkassen i 
stalden ved pulten. 
 

 

SIDSTE TILMELDING mandag d. 31. oktober 2022. 

mailto:staevneorkk@hotmail.com

