
 

Spring stævne med. Kvalifikations klasser til Landsfinaler 

xxxdag d.xx/xx – 20xx 

Hos xxxx Rideklub 

Klasse 
nr. 

Højde  Åben 
for 

Metode  Bemærkning  Pris  

1 30 cm ALLE B0 Trækker er tilladt 50,- 

2 40 cm ALLE B0 Trækker er tilladt 50,- 

3 50 cm ALLE B0 Hjælp fra midten af træner er tilladt 50,- 

4 Afd. A Se 
længer 
nede 

S2 Alle 3 rytter rider samme bane (hvert hold rider 2 
gange) 

150,- 

5 60 cm ALLE S2  50,- 

6 70 cm ALLE S2  50,- 

7 Afd. B ALLE S2 Alle 3 rytter rider hver deres bane (hvert hold rider 2 
gange) 

150,- 

Almindelig bestemmelser: 

 Der rides efter Dansk ride Forbunds Breddereglement + proportioner 20xx i klasse 4 + 7. 

 Der rides efter Dansk Ride Forbunds regler i klasse 1,2,3,5,6. 

 Krav for klasse 4: Afd. A: Åben for ryttere der ikke har startet i sværhedsgrad 1 eller højere i spring og 
military i det indeværende år samt de to tidligere år. Højst en af rytterne på holdet må fylde 14 år i det 
år Landsfinalerne afholdes eller være ældre. Højst en af rytterne på holdet må have deltaget på et 
vindende hold i stilstafetspringning til Landsfinalerne. 

 Stævnet afholdes hos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Dagen er åben for medlemmer af klubber under Dansk Ride Forbund 

 Hver hest/pony må max. Deltage 4 gange 

 Heste/pony skal være fyldt 5 år. Voksne må også ride på ponyer, de skal dog fremgå harmonisk af 
udsende 

 Heste og ponyer springer sammen. Der vil ikke være kombinationer eller afstande under 4 
galopspring. 

 Tilmeldingsfrist d. xx/xx 20xx. 

 Tilmelding via GO: Der tilmeldes med den ene rytters navn (skriv evt. hold-navn i bemærknings 
feltet) de andre rytternavne + hest/ponynavn + klub oplyses ved at sende en mail til:  xxxxxxxxxx 

 Tilmelding via mail: blanket udfyldes og sendes på mail til xxxxxxxxxxx. Startpenge overføres til 
konto nr. xxxxxxxxxx eller Mobile Pay xxxxxxx HUSK tekst ”rytters navn” 

  Spørgsmål kan besvares ved henvendelse til xxxxxxxxx på tlf. xxxxxxx eller mail:xxxxxxxxxxxx 

 Info kan også findes på Facebook: xxxxxxxxx 



 

Tilmeldingsblanket til Breddestævne  

Tilmelder i Klasse 1  Sæt x her  50,- kr.  

Tilmelder i Klasse 2  Sæt x her     50,- kr.  

Tilmelder i Klasse 3  Sæt x her     50,- kr.  

Tilmelder i Klasse 4  Sæt x her   150,- kr.  

Tilmelder i Klasse 5  Sæt x her     50,- kr.  

Tilmelder i Klasse 6  Sæt x her     50,- kr.  

Tilmelder i Klasse 7  Sæt x her   150,- kr.  

 Startpenge i alt  Kr.  

  

Rytter navn    

Rytter alder     

Tlf. nr.    

Mail adresse    

Klub navn    

Hest/pony navn  

  

  

 


