THYHOLM RIDEKLUBS
INDENDØRS REGIONSSTÆVNE (D)
D. 12. NOVEMBER 2016
DRESSUR
Kl. 01: LD Procentklasse pony (B) (LD1, LD2)
Kl. 02: LC Procentklasse pony (B) (LC1, LC2, LC3)
Kl. 03: LB Procentklasse pony (B) (LB1, LB2, LB3)
Kl. 04: LA procentklasse pony (B) (LA1. LA2, LA3)
Kl. 05: LC Procentklasse hest (B) (LC1, LC2, LC3)
Kl. 06: LA Procentklasse hest (B) (LA1, LA2, LA3, LA4)
Kl. 07: Holdridning (Kun for THR-ryttere)
 Ekvipager til E- og D-stævner udelukkes efter OUT-reglerne i DRF’s
reglement. DRF’s reglement 2016 er gældende, herunder OUT-reglerne i
DRF's reglement. Desuden rides efter Regionsbestemmelser 2016 for Dstævner og OUT-regler og bemærkning vedr. udklasning i
udklasningsregler (OUT) D-stævner 2016 vedtaget i distrikt 11/13 samt
generelle regler 2016 for E- og D-stævner i Region Nord i distrikt 11/13.
 THR forbeholder sig ret til at sammenlægge dressuren på tværs af
sværhedsgrader, ved færre end 4 tilmeldte i en klasse.
 Placeringsrækkefølgen afgøres i alle klasser efter højest opnåede
procenttal. Der må startes to gange i samme klasse, det skal dog være to
forskelliege programmer.
 Anmeldelser modtages efter først-til-mølle princippet, jf. DRFS reglement.
 Efteranmeldelser modtages mod dobbelt gebyr, såfremt tidsplanen tillader
det.



Klasse 1 er kun åben for ryttere der ikke starter/har startet LC1 eller højere
dressurklasser. Det er tilladt at have egen opråber.

 Stævnet afvikles indendørs i 20x40m ridehal, så alle klasser rides på bane
B.
 Doteringer: Kr. 100,-/75,-/50,- Der uddeles ærespræmier i udvalgte
klasser.
 Inviterede klubber: STH, FRØ, SYRK, MRR, BLK, THR, SJRK, SKRK,
SSH, STR, LERK, ROM, NÆST, NTR, HBR, VEST
 Program kan ses på live.rideforbund.dk ca. 1 uge før stævnet. Startlister
og resultater kan senere ses samme sted


INDSKUD: Kr. 70,- pr. klasse. (Holdridning 50,-)



Tilmelding via DRF GO! Husk at skrive i bærmærkninger hvilket
program/hvilke programmer du ønsker at ride



Hvis du ikke kan anmelde via GO, kan du finde anmeldelsesblanket på
THR´s hjemmeside. Anmeldelse er først gyldig når startgebyret er indgået
på konto
9070 0000142182.
Husk at angive rytters navn på overførslen!
Startgebyr kan også betales med kontanter vedlagt anmeldelsen.
Anmeldelse mailes til:
thyholmrideklub@hotmail.com
eller sendes evt. til:
Mai-Britt Kjær Sørensen
Kappelvej 4, 7790 Thyholm
Tlf. 4046 8863
ANMELDELSESFRIST: TORSDAG D. 3. NOVEMBER

www.thyholmrideklub.dk

