
 

Elevstævne 

d. 30. september 2017 

på JORK 
       Så er der internt stævne på JORK, spring og dressur lørdag. 

  Afvikles  udendørs uanset vejret.   

 

Alle medlemmer kan melde sig til på egne heste eller på elevhestene.  Dressur programmer, som du skal øve 

dig på, findes på www.rideforbund.dk -  søg kritikker. Du kan få opråb i LD programmerne. Tag en snak med 

din underviser om, hvilken klasse du skal melde dig til i - max 2 starter. 

 

Dette er andet stævne til afvikling af årets elevmester i dressur og spring for pony og hest.  
Elevmesteren er den rytter, som har fået flest point sammenlagt ved klubbens 2 elevstævner i 2017. 
Vinderen kåres ved julestævnet. 
 
Elevmesterskab er for alle ryttere som ikke har starter d-stævner - hovedsagelig for vore elevryttere. 

Man skal selv kunne huske og ride banen.  

1. Plads=8 point.     2. Plads=6 point.    3. Plads=4 point.     4. og øvrige= 2 point.  
Hvis der er to med lige antal point, bliver dressurvinderen den, som har højst sammenlagte % sats og 

i spring den med færrest fejl i alt.  

 
*Elevmesterskabsklassen i spring afvikles på en bane med 8 spring og 5 omsprings spring. Du tilmelder dig 
klassen og skriver hvilken højde du kan springe dog minimum 30 cm.  
** Kl. 8 bomklasse højden sættes fra 10 cm til max 50 cm alt efter ekvipagens erfaring. Dette er en sløjfe klas-

se, dvs. alle fejlfri får roset. 

 

Dressur rides på B-bane  Spring  

KL. 1 % Elevmesterskab LD1-LC3*     KL. 7  Elevmesterskab  *           

KL. 2  LD2 Opråb tilladt.  KL. 8  Bomklasse B0  (træk tilladt)** 

KL. 3  LC1 Opråb tilladt  KL. 9  showklasse pony/hest vælg højde 

KL. 4  LD1  hold ridning(træk)                                      fra 50 cm. ->  også for stævneryttere   

KL. 5 % LB1-LA5 Pony  for stævneryttere            afvikles som klasse 7. 

Rides på A-bane 

KL. 6 % LB1-? Hest (PONY) for stævneryttere                     

(KL. 5 + 6 slås evt. sammen, men man rider på bane B eller A alt efter hvilken klasse man starter. Det er muligt 

disse 2 klasser starter før de andre – igen kommer det an på antal starter i alt.)   

  

Pris pr. start kr. 60,00 afleveres med tilmelding til Birte eller din ridelærer senest d. 21. sep-

tember eller sendes til mail: staevne@jork.dk  

Tilmeldingsblanket  finder du på JORK´s hjemmeside: WWW.JORK.DK  

Starttider vil være at se på JORK´s opslagstavle fra mandag d. 25. september og på hjem-

mesiden,  men husk at tjekke dem op aftenen før og på selve dagen og følg lidt med i om 

tidsplanen holder. Klasser med mindre end 3 starter aflyses. 

     Vel mødt  

Jordrup og Omegns Rideklubs Bestyrelse 

http://www.rideforbund.dk/
http://www.jork.dk/


 

 

Tilmeldingsblanket til elevstævne d. 30. september 2017 

            på Jordrup og Omegns Rideklub 

 

 

Navn: 

 

Alder:______________ 

 

Tlf.Nr.______________ 

 

Hest – du må gerne skrive mere end en elevhest/pony 

Vi forbeholder os ret til at fordele ponyer hvis en pony får for 

mange ryttere: 

 

 

 

 

Klasser:  

 

 

 

 

Vedlagt kr.  60,00 pr. start. Afleveres i lukket kuvert. 

 

 

Afleveres til Birte eller din underviser senest d. 21. september 2017  
 

             


