
SAR afholder STÆVNE-TRÆNING. 
 
Hermed inviteres I til at deltage i klubbens stævne-trænings weekend som afholdes den 22. og 23. 
maj 2010. 
 
Det er ikke et træningsstævne, men en weekend, hvor du har mulighed for at lave stævnetræning. 
Stævneudvalget har valgt at udskrive pony dressur og spring samt hest dressur og spring, i håbet om 
at klubbens medlemmer kan få hjælp til at komme ud og starte stævner eller få modet til at prøve en 
større klasse end den du normalt starter til stævner. 
 
Vi håber I vil tage godt i mod vores initiativ således at vi kan gøre det til en tradition i klubben at 
hjælpe hinanden godt på vej i konkurrencens svære kunst. 
 
Klasse 1. Lørdag: Pony dressur (valgfri klasser fra LC1 – PRI) 
 
Klasse 2. Lørdag: Hest dressur (valgfri klasser fra LC1 til Prix sct. Georg) 
 
Klasse 3. Søndag: Pony spring ( valgfri klasser fra 50-60-70-80-90-100-110 cm) 
 
Klasse 4. Søndag: Hest spring (valgfri klasser fra 70-80-90-100-110-120 cm) 
 
 
Fælles for dressurklasserne gælder:  
Meld til i én valgfri klasse som skal rides 2 gange. 1. gang rides for åben mikrofon med 
efterfølgende ”samtale” med dommeren. 2 gang rides som en reel klasse med kritik på papir. 
 
Fælles for springklasserne gælder: 
Med til i én valgfri klasse. Her vil der først være banegennemgang med forklaringer til 
gennemridningen, så rides klassen igennem 1 gang med mulighed for hjælp fra jord incl omspring 
som er valgfri. Til sidst gennemrides banen som en reel klasse, met B3. 
 
Fælles for alle klasserne: 
 

- Indskud pr. klasse pr. ekvipage er kr. 100,- 
- Arrangementet afholdes på Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 Sakskøbing 
- Anmeldelse sendes til Charlotte Hannibal, Maribovej 74, 4990 Sakskøbing,                

hannibal@hansen.mail.dk inden den 3. maj 2010, dog først til mølleprincippet for dressuren, 
idet der max kan være 25 startende dressur-ekvipager.  

- Det sidste gennemridt rides som en reel klasse, hvorfor der vil være rosetter til de placerede 
ekvipager i henholdsvis ponydressur, hestdressur, pony spring (50-60-70 og 80cm), pony 
spring (90-100-110cm), hest spring (70-80-90 cm) og hest spring 100-110-120 cm) 

- Der vil ikke blive udsendt program. Startstider vil være tilgængelige på klubbens 
hjemmeside senest torsdagen arrangementet.  

- Du bestemmer selv om du kommer som hverdagsrytter eller stævnerytter. 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER – OG HÅBER I VIL TAGE IMOD UDFORDRINGEN 
OG RIDE JERES MAX!!! 
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