Mols Rideklub inviterer til ringridning
d. 10. september 2017 fra kl. 11
Klasse
1
2
3

Åben for
Børn som skal have trækker
Børn der kan ride selv
Voksne

Tempo
Trav
Galop
Galop

Klasse 1: Åben for børn, som ikke kan ride selv og har behov for trækker. Mindre børn tager ringene med
hånd og de lidt større børn rider med spyd. Der er rosetter til alle ryttere, som gennemfører denne klasse.
Såfremt man ikke har egen hest, er det muligt at låne en hest i denne klasse, kontakt Dinna Haubro på tlf.
60 77 69 64 eller molsrideklub@hotmail.dk
Klasse 2: For børn der kan ride selv. Maks. til 16 år. Alle rider med spyd og på egne heste. Der rides i galop.
Dog kan der i enkelte tilfælde gives dispensation til at ride i trav. Der er rosetter til de 3 først placerede.
Klasse 3: For voksne. Alle rider med spyd og på egne heste. Der er rosetter til de 3 først placerede.
Man kan i klasse 3 starte uden for konkurrence, såfremt man ønsker at tage ringene i trav. Er der mere end
3 ryttere, der vælger at starte udenfor konkurrence for at ride i trav, vil vi oprette en klasse særskilt for
urutinerede heste/ryttere, der ønsker at trave.
Information:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Åbent for alle.
Klubben hæfter ikke for sygdom, tyveri, uheld eller lignende i forbindelse med arrangementet.
Tilmelding med navn, alder og klasse sendes til molsrideklub@hotmail.dk
Tilmelding senest d. 5/9.
Prisen er 65kr pr. klasse og betales på dagen.
Ringridningen afholdes af Mols Rideklub, på Dyssegaardens Ridecenter, Porskærvej 23, 8420
Knebel.
Mulighed for opstaldning i boks i begrænset omfang. Pris 75kr.
Det er obligatorisk for alle at ride med godkendt ridehjelm.
Cafeteria vil være åbent under hele arrangementet
Yderligere information ved Dinna Haubro tlf. 60776964 eller molsrideklub@hotmail.dk

