
TILMELDING:  

Forårsstævne med Klubmesterskaber den 29. - 30./4. 2023  

Rytterens navn:        

Telefon nr.:       

Jeg rider på hold (dag og tidspunkt):     

Ponyens/hestens navn:       

For elevryttere pony/hest 2. prioritet:     

        3. prioritet:     

Vi ønsker at hjælpe til stævnet □  

Vi ønsker at betale 200 kr. i stedet for at hjælpe □ 

(Opgaverne kan ses på hjælperlisten i stalden og på Grejs Rideklubs facebook onsdag før 

stævnet)  

Jeg ønsker at starte følgende klasser (max 2 klasser pr. dag): 

Lørdag:       

Søndag:       

Husk at skrive hvilket program/hvilken højde man ønsker at starte. 

Eksempel:   Lørdag: Klasse 1, LD1   Klasse 5, 50 cm  

Søndag: Klasse 8, 60 cm  Klasse 11, LC1 

HUSK: SPØRG DIN RIDELÆRER, hvis du har brug for hjælp, eller skriv til: 

camilla_soe@hotmail.com  

Elevryttere må deltage i bom på jord selvom man ikke deltager i springundervisning, alt 

derover er forbeholdt ekvipager som i forvejen går til springundervisning.  

Hver rytter må ride to klasser pr. dag. (Dog kun én gang pr. klasse med mindre andet er 

anført i proportionerne.) Tilmelding senest d. 16./4. 2023. Tilmelding efter denne dag, kun 

hvis tidsplanen tillader det. Pris pr. klasse 125,- ved eftertilmelding.  

Hjælper: Alle som starter skal stille med 1 voksen hjælper i mindst 2 timer, for at være 

startberettiget. Har man ikke mulighed for at hjælpe kan man i stedet betale 200,- 

Vi glæder os til at se jer.       



FORÅRSSTÆVNE PÅ GREJS RIDEKLUB  
D. 29.-30./4. 2023 

 

Lørdag d. 29./4.  

DRESSUR: 

1. LD1, Åben for alle 

2. LC1, Åben for alle 

3. PROCENTKLASSE LD-LA Bredde, Åben for alle 

4. HOLDRIDNING u. galop, TRÆKKER TILLADT, Åben for elevryttere. 

 

SPRING: 

5. SLØJFESPRING Bom på jord - 40-110 CM. Met. B0 Pony/Hest 

6. 40 – 110 cm. Springklasse Met. B4 Pony/Hest 

 

Søndag d. 30./4. 

SPRING: 

7.  SLØJFESPRING Bom på jord - 40-110 CM. Met. B0 Pony/Hest 

8. 40 – 110 cm. Springklasse Met. B3 Pony/Hest 

 

DRESSUR: 

9.  LD1, Åben for alle 

10.  LC1, Åben for alle 

11.  PROCENTKLASSE LD-LA Bredde, Åben for alle 

12.  HOLDRIDNING u. galop, TRÆKKER TILLADT, Åben for elevryttere. 

 



Almindelige bestemmelser:  

Stævneadresse: Grejs Rideklub, Keglekærvej 61, 7100 Vejle. 
Inviterede ryttere: Medlemmer af GJK (dagsmedlemsskab kan købes på dagen for 
50,- men giver ikke berettigelse til at deltage i Klubmesterskab.) 
Startgebyr: 90,- pr. klasse (Efteranmeldelse: 125,- pr. klasse) 
Tilmeldingsfrist: 16./4. - 2023 til camilla_soe@hotmail.com eller udfyldt 
tilmeldingsblanket til ridelæreren. 
Framelding: Senest d. 16./4. - 2023, herefter opkræves fuldt startgebyr. Framelding 
skal ske til camilla_soe@hotmail.com 
Efteranmeldelse: Muligt såfremt tidsplanen tillader det, dog senest onsdag d. 26./4.  
Betaling: Betaling foregår i boden i rytterstuen SENEST en time inden rytterens 
første start.  
Kontakt inden stævnet: Camilla Søe: camilla_soe@hotmail.com eller tlf. 60451134 
(bedst på sms) 
Præmier: Der uddeles rosetter samt ærespræmier til alle placerede. 
I klasse 5 og 7 uddeles rosetter til alle fejlfrie ryttere.  
I klasse 4 og 12 uddeles rosetter til alle startende. 
Program/tidsplan: Kan ses på Grejs Rideklubs facebookside senest d. 27./4.- 2023. 
Vi forventer at starte stævnet kl. 9 begge dage. 
Ændring af klasser: GJK forbeholder sig retten til at aflyse eller sammenlægge 
klasser ved for få tilmeldinger (3 eller derunder). 
Dressur: Alle klasser rides indenfor på B-bane. Opvarmning foregår på 30x45 
udendørsbane. Dressurdommeren er IKKE uddannet dommer. 
Spring: Alle klasser rides udenfor på 30x45 bane. Opvarmning i 20x40 hal. 
Antal klasser: En ekvipage må max starte 2 klasser pr. dag, og kun én gang pr. klasse. 
Der må dog rides to gange i klasse 5 og 7. 
Ved fordeling af ponyer, tages der hensyn til anmeldelses tidspunkt og 
ridelærerens vurdering. - HUSK at skrive 1., 2. og 3. prioritet på tilmeldingen.  
Parter har fortrinsret. 
Påklædning: Godkendt ridehjelm, støvler med hæl. Sikkerhedsvest er påkrævet i 
springklasserne for ryttere under 18 år. Sikkerhedsvest er tilladt i dressurklasser.  
 

 

 

 

 



Klasse 3 + 11: Husk at anføre på anmeldelsen, hvilket program du ønsker at ride. 
Opråber er tilladt. 
Klasse 1 + 9: Opråber er tilladt. 
Klasse 5 + 7: : Alle må ride bom på jord, alt derover er kun for elever som modtager 
springundervisnig.  
Husk at anføre højde ved tilmeldig. Der kan rides alt fra Bom på jord – 40 cm. - 110 cm.  
Uheld, skader tyveri eller sygdom: GJK påtager sig intet ansvar for uheld, skader, 
sygdom eller tyveri i forbindelse med stævnet. Hverken overfor personer, heste eller 
ejendele. Dette gælder også til og fra stævnet.  

Hjælpere: Alle GJK-medlemmer, som starter, SKAL stille med mindst 1 voksen hjælper i 
mindst 2 timer, for at være startberettiget under stævnet. Har man ikke mulighed for at 
hjælpe kan man i stedet indbetale 200 kr.  

Der offentliggøres en liste med de tildelte opgaver onsdag inden stævnet. 

 

 

Grejs Rideklub ser frem til at se jer til en dejlig stævneweekend, med god sportsånd og 
gode oplevelser. 

 - GJK’s aktivitetsudvalg & bestyrelse 

 

 


