Kjæreste ”Blisser”
Du inviteres til sløjfedressurstævne med efterfølgende fælles frokost

Lørdag d. 1.august kl 10 – ca 14 på BLIS
Vi starter med dressurstævnet. Det er tænkt som et træningsstævne, hvor alle kan deltage.
Efter stævnet laver vi en frokost, hvor alle kan deltage, også selv om du ikke har redet. Du skal
bidrage med en ret til en fælles buffet, samt service og drikkevarer til eget brug. Vi sørger for brød,
smør og te/kaffe.
Vi spiser i ridehuset, eller hvis vejret tillader det udendørs, hvor nogle har dækket bord, mens
andre hjælper de yngste ryttere med at få sadlet ponyerne af.
Tilmelding til frokosten skal sendes til birgittepollas@gmail.com eller på sms på 30699735 senest
d. 25. juli 2020
Vi spiser frokost, umiddelbart efter sidste rytter har redet. Sluttidspunktet kan ses, når starttiderne
er lagt på klubbens hjemmeside d.29.juli 2020

Dressurstævnet
Almindelige bestemmelser:
Stævnet afholdes på BLIS, Møllevejen 1B, 3200 Helsinge
1. Du kan starte klasse 1,2 eller 3. Programmerne hænger i ridehuset, hvor du kan tage et
eksemplar.
2. I klasse 1 må rytteren blive trukket eller må få programmet læst op.
3. I kl 2 må rytteren blive trukket eller få programmet læst op.
4. Har du været placeret i en LC klasse eller højere må du kun starte i kl 3
5. Stævnet afholdes udendørs og rides på en B bane. Opvarmning foregår indendørs. Alle
klasser er åbne for både pony og hest. Hvis vorherre ikke er med os, rides der indendørs.
6. Der er en roset til alle, der deltager.
7. Tilmelding skal ske på mail birgittepollas@gmail.com eller på sms på 30699735 senest. 25.
juli 2020 (husk at angive klasse og navn på rytter og pony/hest)
8. Indskud pr. start: 50 kr. Betaling skal ske til Trille på mobilpay 25111887 senest d.25. juli
2020
9. Hvis du ikke er medlem af BLIS, skal du betale for et endags medlemskab, det koster 50 kr.
10. Starttider vil ligge på klubbens hjemmeside www.blis-rideklub.dk d. 29 juli 2020.
11. Kontaktperson er Birgitte tlf. 30699735.
12. Klubben hæfter ikke for skader eller sygdom på hest eller rytter under stævnet eller under
ud- og hjemrejse. Tilsvarende gælder beskadigelse, tyveri mv.
På aktivitetsudvalgets vegne
Trille & Birgitte

