
Midtlollands Rideklub   

Aften E-Stævne i Dressur  

10. August 

På ” Tågerup banen ”   

KLASSER:         

KL 1. bom  Heste-pony (trækker tilladt) –B0  

KL 2. 30 cm   Heste-pony (trækker tilladt) –B0  

KL 3. 40cm  Hest-pony  – B0                 

Kl 4. 50cm Hest-pony – B0 

Kl 5. 60cm Hest-pony – B0   

 KL 6. 70cm Hest-pony – B0  

KL7. 80cm Hest-pony – B0 

Kl 8. VALGFRI Hest-pony – B0 

 Stævnet afholdes på ”Tågerup banen ” , tågerupvej 12B, 4960 Holeby  

1. Stævnet er åbent for ryttere i:  SYR, LFHR, ØLR og MLR 

2. DRF´s reglement med sidste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført.   

3. Anmeldelse SKAL skrives på DRF´s blanketter og sendes samme med indskud Til: 

Sonja Thorsen, Nebbelundevej 21, 4970 Rødby eller sonjathorsen@teliamail.dk  

TLF: 54 60 10 76 –  

Indskud kan også indsættes på vores konto.   

Reg: 0705 Konto nr: 7052100482 – Huske at påføre dit Navn og Telefon nr. på 

elektronisk betalinger. (ved andet penge institut tager overførelser min. 1 hverdag).   

4. Tilmelding: Senest 29/7-16   

5. Indskud pr. klasse Kr. 70,-   

Dit navn vil først fremgå i programmet når betaling er gennemført og tilmelding er 

gældende.   



6. Efteranmeldelser imødekommes kun i dressur mod 2x indskud og i spring 1½x 

indskud. 

7. Der vil ikke blive udsendt program, men dette vil være at finde på 

www.midtlollandsrideklub.dk senest 8 dage før stævnet. Starttider vil kunne ses på 

vores hjemmeside tirsdagen før stævnet   

9. Udelukkelse: Gældende efter DRF’s OUT regler.  

10. For at få en placering der tæller til MLR´s pokaler, skal der være mindst 3 starter i 

klassen. Klubpokalerne er kun for medlemmer af MLR   

11. Spring afholdes udendørs på græs, samt opvarmning på græs 

12.  Klubben forbeholder sig ret til ændringer i tidsplanen, samt sammenlægning af 

klasser for at opfylde startgaranti. Ved klasser der er slået sammen på grund af 

startgaranti, vil der være placering efter antal starter og ikke efter klasse. F.eks. kan 

3 starter i hver sin klasse blive slået sammen til en klasse med en placering. 

Placeringen refererer til den reelle redet klasse.   

13. Klasse 8 vælges selv højde (dette anføres på tilmeldingen)  

14. Klubben påtager sig intet ansvar for sygdom eller ulykkestilfælde i forbindelse med 

stævnet.   

15. Der stilles ikke staldfaciliteter til rådighed.   


