Almindelige bestemmelser
Stævnet afholdes på Kettinge Ridecenter, Bækkeskovvej 5, 4892 Kettinge.
DRF´s reglement er gældende, hvor intet andet er anført.
Anmeldelse skrives på DRF´s blanketter og sendes til Kari Nothlev, Bækkeskovvej 5, 4892 Kettinge eller lægges i postkassen i klubhuset senest
den 5/9.
Anmeldelser kan også mailes til knothlev@gmail.com i pdf eller Word-format.
Anmeldelser, der kommer senere end 5/9, betragtes som eftermeldinger og koster dobbelt.
Betaling af startpenge og evt. boksleje skal indbetales på konto reg. Nr. 3221 konto nr. 3221815521 i Danske Bank samtidig med anmeldelsen.
Husk at skrive navn på rytter og hest samt klasser på indbetalingen. Kvittering medbringes til stævnet.
Startgebyr: 80 kr. pr. klasse.
Staldplads: Boks (begrænset antal) pr. påbegyndt døgn 100,Leje af hest for rideskoleryttere 25 kr. pr. klasse.
Gyldigt vaccinationskort skal vises i sekretariatet ved ankomst.
Klubben har ret til at flytte, dele og aflyse klasser efter behov, samt slå klasser med for få starter sammen.
Stævnet er et sløjfestævne.
Inviterede klubber: D. 5
Foreløbig tidsplan:
Lørdag: spring
Søndag: dressur
Dommer dressur rideskoleklasser:
Dommer dressur:
Dommer spring:
OBS: Kl. 1-2 og 3 rides i ridehus. De øvrige dressurklasser på udendørs dressurbane med grus og flis. Spring på grusbane.
Klubben påtager sig intet ansvar for skader på rytter, hest og materialer.
Alle ryttere til hest skal bære ridehjelm overalt på ØLR´s område.
Framelding og evt. ændringer i anmeldelsen og forespørgsler ang. stævnet kun på mail: knothlev@gmail.com Eftermeldinger i dressur: Kun i
det omfang tidsplanen tillader det og mod dobbelt indskud på ovenstående mail.
Eftermeldinger i spring: Kun i det omfang tidsplanen tillader det og senest ½ time før klassens start.
Det endelige program med starttider kan ses på www.ostlollandsrideklub.dk. fra d. 12. kl. 20.
Foreløbigt program kan ses løbende på hjemmesiden efter sidste tilmeldingsdato.

Klubmesterskaber 2016.
Klubmester dressur: Højeste % i klasserne 4 og op. Der anvendes koefficienter efter sværhedsgrad:
Sværhedsgrad 0: % x1

Kl. 4-5-6-7-8-16-17-18-19-20-21-22

Sværhedsgrad 1: % x1,01

Kl. 9-10-23-24

Sværhedsgrad 2: % x 1,02

Kl. 11-12-25-26

Sværhedsgrad 3: % x 1,03

Kl. 13-27-28-29

Sværhedsgrad 5: % x 1,05

Kl. 14-15

Klubmester spring:

Ponyer fra ØLR, der starter klubmesterskaber, skal starte i hesteklasser met. B3! Vinder er den bedst placerede i den
højeste klasse fra 60 og op for pony og 70 og op for hest.

Vi glæder os til at se jer!

