Propositioner til stævne lørdag d. 16.11.19

Formiddag:
Klasse 1: Showspringning for pony fra 10 cm – 100 cm.
Klasse 2: Showspringning for hest fra 10 cm – 110 cm.
Eftermiddag:
Klasse 11: Holdridning i skridt/trav.
Klasse 12: Holdridning i skridt/trav/galop.
Klasse 13: LD 1 dressur for debutanter.

Tilmelding og betaling:
Send et billede af blanketten til staevneorkk@hotmail.com
Betaling på mobilpay nr. 40782555 HUSK NAVN PÅ TILMELDTE RYTTER.
Seneste tilmelding og betaling onsdag d. 6/11-19 kl. 23.59.
Det er ikke muligt at efteranmelde!

Priser:
Klasse 1 og 2: startgebyr = 75 kr.
Leje af pony/hest: Parter, hesteejere og dem som har ridedag d. 16/11 = 0 kr.
Klasse 11 og 12: 110 kr. incl. leje af pony/hest.
Klasse 13: 135 kr. incl. leje af pony/hest.

TILMELDINGs blanket til Holdridning skridt/trav 16/11-2019 eftermiddag.

KLASSE 11.
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 hælene laver end tæerne.

Påklædning mm:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rød langærmet Orkk klubbluse/jakke yderst,
hvid rullekrave el. lign.under
hvide handsker.
pisk max. 100 cm
ridehjelm godkendt
varmt tøj inden under.

Navn
Adresse
Postnr. + By
Mobilnr.
Mailadresse
I holdridning har du mulighed for at ønske 3 pony du gerne vil ride.
1.___________________2.___________________3.________________
Sådan tilmelder jeg:
Sende et foto af denne blanketten på mail staevneorkk@hotmail.com
Sådan betaler jeg:
1. MobilePay til 40782555.
Pris: 110 kr.
Seneste tilmelding og betaling ons. 6/11-19 kl. 23.59. Det er ikke muligt at efteranmelde!

TILMELDINGs blanket til Holdridning skridt/trav/galop 16/11-2019 eftermiddag.
KLASSE 12.
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 hælene laver end tæerne.
du skal kunne ride rigtig galop
været placeret i holdridning skridt/trav, (dvs. have vundet rød, blå eller grøn roset)
ride ride-rigtige figurer og linjeføringer.

Påklædning mm:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rød langærmet Orkk klubbluse/jakke yderst,
hvid rullekrave el. lign.under
hvide handsker.
pisk max. 100 cm
ridehjelm godkendt
varmt tøj inden under.

Navn
Adresse
Postnr. + By
Mobilnr.
Mailadresse
I holdridning har du mulighed for at ønske 3 pony du gerne vil ride.
1.___________________2.___________________3.________________
Sådan tilmelder jeg:
Sende et foto af denne blanketten på mail staevneorkk@hotmail.com
Sådan betaler jeg:
1. MobilePay til 40782555.
Pris: 110 kr.
Seneste tilmelding og betaling ons. 6/11-19 kl. 23.59. Det er ikke muligt at efteranmelde!

Tilmeldingsblanket LD 1 dressur for debutanter lørdag d. 16/11-19 eftermiddag.

KLASSE 13.
KRAV:
•
•

Klasse er for de ryttere der har været placeret i ”Holdridning med skridt /trav /galop”
eller som Sus skønner egnede.

Du skal lære programmet LD 1 dressur udenad. Programmet er vedhæftet.
Det er en god ide at begynde at lære det allerede nu.
Påklædning mm:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rød langærmet Orkk klubbluse/jakke yderst eller ridejakke.
hvide ridebukser
fodtøj, støvler eller leggins
hvid rullekrave, hvid skjorte el. lign. inden under.
hvide handsker ( kan købes på apoteket (eksemhandsker) el rideudstyrsbutikkerne.)
pisk max. 100 cm
ridehjelm godkendt
varmt tøj inden under, da man ikke kan ride sig til varmen, her i vintertiden.

.

Navn
Adresse
Postnr. + By
Mobilnr.
Mailadresse
I LD 1 har du mulighed for at ønske 3 pony du gerne vil ride.
1.___________________2.___________________3.________________
Sådan tilmelder jeg:
Sende et foto af denne blanketten på mail staevneorkk@hotmail.com
Sådan betaler jeg:
1. MobilePay til 40782555. Pris: 135 kr.
Seneste tilmelding og betaling ons. 6/11-19 kl. 23.59. Det er ikke muligt at efteranmelde!

Tilmeldings blanket til springning 16/11-2019.
Klasse 1.

ORKK Show spring for alle spring ryttere pony 10 cm - 100 cm.

Klasse 2.

ORKK Show spring for alle spring ryttere hest 10 cm - 110 cm.

Navn
Adresse
Postnr. + By
Mobilnr.
Mailadresse
Klasse: ______
Højder:______ og ______
Pony/hest navn:__________________
Når du deltager i spring, skal du have en hjælper med.

Sådan tilmelder jeg:
Sende et foto af denne blanketten på mail staevneorkk@hotmail.com
Sådan betaler jeg:
1. MobilePay til 40782555. Pris: 75 kr. pr. højde.
Seneste tilmelding og betaling ons. 6/11-19 kl. 23.59. Det er ikke muligt at efteranmelde!

