Hej Rideskoleelev
I weekenden den 03. – 04. november holder vi stævne på Møllebakkens Rideklub.
Det vil være muligt at ride individuelle dressurklasser samt at ride sammen med dit hold.
Individuelle klasser (lørdag):
Klasse 1: LC-procentklasse (LC1 eller LC2)
Klasse 2: LD-procentklasse (LD1 eller LD2)

Holdklasser (søndag):
Klasse 13: Øvede hold
Klasse 14: Begynder hold
Klasse 15: Let øvede hold

Trækker og opråber er tilladt i LD-programmer.
Det er ligeledes tilladt at ride med elastik i LD-programmerne.
Rider man individuelt, er det muligt at starte to gange, programmerne skal dog være forskellige. Af
hensyn til, at ponyerne/hestene ikke må gå for meget, er antallet af starter i alt begrænset til 48.
Tilmelding er først til mølle, der åbnes for tilmeldinger lørdag d. 06. oktober.
Rider man holdklasser, rider man sammen med sit almindelig ridehold. Er der mere end 10 fra et
hold, der deltager, må ridelæreren bestemme, om holdet skal opdeles i 2 hold.
Hvert hold sammensætter i samarbejde med ridelæreren deres eget program. Programmet må tage 5
minutter. Program for begyndere skal indeholde øvelser fra LD1, for let øvede: øvelser fra LD2 og
for øvede: øvelser fra LC1. Programmet må rides på række eller som kvadrille. Udklædning er tilladt.
Der bedømmes bl.a. på samarbejde og kreativitet.
Tilmelding er kun mulig via place2book:
Senest 25. oktober
Links findes på mbrk.dk samt på klubbens Facebook-gruppe og side
For rutinerede ryttere med D-licens, er det også muligt at melde til i stævnets øvrige klasser.
Tilmelding hertil foregår via GO, leje af rideskolepony/hest aftales og afregnes i dette tilfælde direkte
med Mie.
For at starte til stævnet er medlemskab af Møllebakkens Rideklub et krav. Medlemsbevis skal kunne
forevises på forlangende.
Program og foreløbige starttider kan ses på mbrk.dk ca. en uge før stævnet. Endelige tider kan ses
aftenen før fra kl. 20.
Husk: intet stævne uden hjælpere! Tjek Facebook og opslagstavlen i mellemgangen for hjælperlister.
Skriv gerne forældre, bedsteforældre og andre interesserede på. Er du i tvivl om, hvor du/I kan
hjælpe, så kontakt os gerne for spørgsmål
Ved spørgsmål kontakt Kira på dressur.mbrk@gmail.com eller tlf. 40 59 72 61
Vi glæder os til at se jer!
M.v.h. MBRK’s dressurudvalg

