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ORKK` eftermiddags stævne i 

Holdridning. 

                 D.4. februar 2023 kl. 16.30. 

 

Propositioner. 

Lørdag d. 4/2 Disciplin:  Tilmelding 
side: 

 

Klasse 1  Holdridning i skridt og trav 2  

Klasse 2 Holdridning i skridt, trav og galop 3  

 

 

 

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 siderne 2 - 3. Tilmeldinger som 
ikke er udfyldt korrekt, ikke er afleveret eller mangler betaling - betragtes som ugyldig. Du kan få 
hjælp hos Sus, Nastasia og Lærke, hvis du er i tvivl om udfyldelsen af tilmeldingsblanketten.  

2. Seneste tilmelding er lørdag d. 28. januar 2023 kl. 23.59.  

3. Du skal have betalt årskontingent til ORKK for 2023 for at kunne starte. 

4. Startgebyr: 125 kr. inkl. leje af pony. 

5. Skulle der være spørgsmål: Inden stævnet – ring Elva tlf. 40782555. 

6. Aftal med Sus, hvilken pony/hest, du kan ride samt hvilken klasse, du kan stille op i. 

7. Cafeen vil have åben under stævnet. Iben laver opslag på Facebook vedr. hjælp og kagebagning. 

8. Se programmet på www.orkk.dk eller FB fra 31-1-23. 

 

Mvh. Stævne- og Cafe- udvalget: Bente, Elva, Charlotte og Iben. 

http://www.orkk.dk/
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TILMELDINGs blanket til Holdridning skridt og trav. 

Lørdag d. 4. februar 2023 kl. 16.30. Sidste tilmelding d. 28. januar 2023. 

KLASSE 1. Møde tid i stalden kl. 16.00 

KRAV:  Ridefærdigheder: 

▪ du skal kunne ride skridt og trav, 
▪ ride på rigtig diagonal,  
▪ skifte pisken korrekt,  
▪ parere (standse hesten) 
▪ sidde ned i arbejdstrav 
▪ have en korrekt opstilling (sidde lodret op) 
▪ holde hænderne på højkant 
▪ holde hælen lavere end tåen. 

 

Påklædning mm: 

▪ rød langærmet Orkk klubbluse (køb af bluse kontakt Dorthe 41890184) 
▪ hvis du rider med sikkerhedsvest skal den være under blusen 
▪ hvid rullekrave el. lign.under  
▪ hvide handsker.  
▪ pisk max. 100 cm  
▪ ridehjelm godkendt  
▪ varmt tøj inden under. 

 

 

Navn   

Mobilnr.   

Mailadresse   
 

I holdridning har du mulighed for at ønske 3 ponyer du gerne vil ride på. 
 

1.___________________2.___________________3.________________ 

                       

 

Sådan tilmelder jeg: 
Foto af blanket (faktisk størrelse 3,4 MB) sendes til: staevneorkk@hotmail.com 

Startpenge indbetales på Mobilpay til Elva 40782555. 

VIGTIGT at skrive rytterens navn på i kommentarfeltet. 

 

mailto:staevneorkk@hotmail.com
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TILMELDINGs blanket til Holdridning skridt/trav og galop. 

Lørdag d. 4. februar 2023 eftermiddag. Sidste tilmelding d. 28. januar 2023. 

KLASSE 2 Møde tid i stalden kl. 16.00 

 KRAV:  Ridefærdigheder: 

▪ du skal kunne ride skridt og trav, 
▪ ride på rigtig diagonal,  
▪ skifte pisken korrekt,  
▪ parere (standse hesten) 
▪ sidde ned i arbejdstrav 
▪ have en korrekt opstilling (sidde lodret op) 
▪ holde hænderne på højkant 
▪ holde hælen lavere end tåen. 
▪ du skal kunne ride rigtig galop  
▪ ride ride-rigtige figurer og linjeføringer.    
▪ været placeret i holdridning skridt/trav, (dvs. have vundet rød, blå eller grøn 

roset)  
 

Påklædning mm: 

▪ rød langærmet Orkk klubbluse (køb af bluse kontakt Dorthe 41890184) 
▪ hvis du rider med sikkerhedsvest skal den være under blusen   
▪ hvid rullekrave el. lign.under  
▪ hvide handsker.  
▪ pisk max. 100 cm  
▪ ridehjelm godkendt  
▪ varmt tøj inden under. 

 

Navn   

Mobilnr.   

Mailadresse   
 

I holdridning har du mulighed for at ønske 3 ponyer du gerne vil ride på. 
 

1.___________________2.___________________3.________________ 

                      

Sådan tilmelder jeg: 
Foto af blanket (faktisk størrelse 3,4 MB) sendes til: staevneorkk@hotmail.com 

Startpenge indbetales på Mobilpay til Elva 40782555. 

VIGTIGT at skrive rytterens navn på i kommentarfeltet. 

mailto:staevneorkk@hotmail.com

