
 

 

Sakskøbing Rideklub inviterer til 
D-Advendt-springstævne 

Søndag den 1/12-2013 
 

Kom og julehyg i Sakskøbing Rideklub!!! 
 
 
Pony:    Hest: 
 

1. 30 cm – met B0   8.    50 cm – met B0 
2. 40 cm – met B0   9.    60 cm – met B0 
3. 50 cm – met B0   10.  70 cm – met B0 
4. 60 cm – met B3   11.  80 cm – met B0 
5. 70 cm – met B3   12.  90 cm– met B3 
6. 80 cm – met B3   13.  100 cm – met B3 
7. 90 cm – met B3   14.  110 cm – met B3  

 
 

                                                            
                                                                         
Almindelige bestemmelser: 

1. DRF´s reglement med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført 
2. Stævnet afvikles indendørs på Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 Sakskøbing 
3. Stævnet er åbent for alle distrikter 
4. Anmeldelsesfrist fredag den 17. november 2013. Efteranmeldelser så længe tidsplanen 

tillader det. Falder betalingen senere end anmeldelsesdatoen vil anmeldelsen blive betragtet 
som en efteranmelding. 

5. Anmeldelse skal ske til via go.rideforbund.dk . Er rytterne mod forventning ikke oprettet 
derinde kan der meldes til på mstryhnl@yahoo.dk 

6. Indskud i klasserne er kr. 80,- Efteranmeldelse + 50% i alt kr. 120,-. Hvis der meldes til pr. 
mail skal indskuddet indsættes på kto 1551-0005641853 med tydelig angivelse af navn, hest 
og klasse. Er betaling mod forventning ikke modtaget ved sidste anmeldelsesfrist er 
anmeldelse ikke gyldig. 

7. Stævnet er et sløjfestævne.  
8. Klasse 1 – 7 er ikke kategori-opdelt 
9. Opstaldning kan ikke tilbydes 
10. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte klasser. 
11. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på mennesker, dyr eller materiel 
12. Henvendelse vedr. stævnet til Charlotte Hannibal 40 15 92 83 
13. Der vil ikke blive udsendt program, men startslister vil være at finde på klubbens 

hjemmeside senest 1 uge før stævnet. www.sakskobing-rideklub.dk  
14. Der vil være opvarmning i ridehus mellem klasserne og ved mange i klasserne midt i også. 

Såfremt vejret tillader det er der også mulighed for opvarmning på udendørs grusbane. 
 


