
Propositioner til Ponygames Venskabs 
Turnering åben for alle klubber under DRF. 
 

1. Stævne den 22. oktober 2016 hos Egum Rideklub, Gl. Egumvej 140, 7000 
Fredericia. 

2. Stævne den 5. november 2016 hos Jordrup og Omegnens Rideklub, 
Nedergårdsvej 6, 6064 Jordrup. 

3. Stævne den 15. januar 2017 hos  Klintholm Ridecenter, Tofthøjvej 5, 7300 
Jelling 

 

 
Startgebyr kr. 100,00 pr. hold pr. stævne, ved tilmelding og 
betaling for alle 3 stævner på en gang er prisen kr. 250,00 pr. hold.  
 
Det er en turnering for par – dvs. 2 på hvert hold og vi starter i 4 
afdelinger: 
 
Debutant: En klasse for helt nye ryttere. Ingen ryttere må have startet ponygames 
stævner før og begge ryttere skal være under 12 år. Det er tilladt holdleder at gå med 
rytteren ud på banen og hjælpe til, men vi forventer at rytteren selv prøver at løse 
opgaven. Galop er ikke tilladt i debutant klassen. 
 
Afdeling A: Åben for ponyryttere max 14 år. Ingen af rytterne må have vundet 
ponygames ved Landsfinalerne. De deltagende ryttere må ikke have deltaget i et 
Mounted Games stævne.. 

 
Afdeling B: Åben for alle!  
 
Afdeling C: Klassen er åben for ryttere, der fylder min. 30 år i 2016, 
eller ryttere på hest som fylder min. 25 år i 2016.  
 
Hvor intet andet er nævnt, henviser vi til det gældende DRF’s 
Breddereglement og til Propositioner til Landsfinalerne 2016. 
 
De 2 bedste resultater for et hold er gældende i turneringen. Dvs. deltager 
holdet i alle 3 stævner tæller kun de 2 bedste resultater. Placeringer i 
henhold til antal tilmeldte hold.  

 
Husk at give hvert hold et unikt navn af hensyn til sekretariatet. 
 
Opstaldning aftales med klubben som afholder stævnet, kontakt person kommer 
senere. Vær opmærksom på at opvarmning og stævne kan foregå udenfor – så husk 
tøj efter vejret. 

 
Spørgsmål vedr. stævnet: Camilla Steiness tlf. 28858505 
 
Tilmeldings senest den 14. oktober 2016. Startgebyret indbetales på mobilpay til mig  
 


