
MSRs julestævne i dressur for hest og pony,  
- 9. december 2018 - 

med juletræsfest og loppemarked.

Søndag 9. december
- Dressur hest og pony

Nr. Klasse Åbent for
1 LD1 Rideskole Rideskole
2 LD1 +18 år Rideskole

lægges sammen med klasse 1, hvis der er 
færre end 3 tilmeldte.

Rideskole, ryttere over 18 år.

3 LD2 Rideskole
lægges sammen med klasse 1, hvis der er 
færre end 3 tilmeldte

Rideskole

4 Procentklasse LC1-2 Rideskole Rideskole
5 Holdridning Rideskole
6 Holdridning H Rideskole, ryttere fra handicap

Lille opvisning og hædring af flotte 
resultater i året.
Præmieoverrækkelse for holdridning.
Juletræsfest.

7 Procentklasse LD1-LA1 Parter Medlemmer af MSR, åben for partryttere - 
både hest og pony. Out-reglerne er 
gældende.

8 Procentklasse LD1-2-B, Hest & Pony, 
Privat - særskilt præmieoverrrækkelse for  
u. 10 år, 10-16 år og hest.

Medlemmer af MSR. 
Out-reglerne er gældende.

9 Procentklasse LC1-3- B, Hest & Pony, 
Privat -særskilt præmieovereækkelse for 
hest og pony.

Medlemmer af MSR.
Out-reglerne er gældende.
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10 Procentklasse LB1-3-B Hest & Pony, Privat
-særskilt præmieoverrækkelse for hest og 
pony.

Medlemmer af MSR
Out-reglerne er gældende.

  STÆVNET DRIVES AF FRIVILLIGE!!!
ALLE DER STARTER SKAL HJÆLPE TIL ELLER STILLE EN REPRÆSENTANT.

MAN KAN SKRIVE SIG PÅ TIL CAFE, SEKRETARIAT, SKRIVERE OG 
KRITIKHENTERE.

Det er tilladt at ride i juleudklædning!

Jule til- og frakort fra de Danske Hospitalsklovne
Der vil være mulighed for at støtte både de danske hospitalsklovne og klubben ved køb af fine jule 
til- og frakort til stævnet. En pakke med fem kort + skrabelod koster 50 kr.

Opvisning og hædring af flotte resultater fra året
Der vil umiddelbart efter sidste holdridning være en lille opvisning i det store ridehus, samt hædring 
af flotte resultater gennem året.

Juletræsfest
Efter præmieoverækkelse af holdridningen (klasse 6) vil der være juletræsfest med julemand og 
godteposer. Alle rideskole og privatryttere er velkomne til at deltage. Præmie for flotteste 
rideskoleudklædning vil også overrækkes her.

Almindelige bestemmelser:
Sted: Jonstrupgård, Jonstrupvej 3, Osted, 4320 Lejre
Klasserne afvikles i 20x40 ridehuset (B-bane).

Åbent for: Rideskoleryttere og medlemmer af MSR. 

Indskud: 60 kr pr. klasse + evt. 50 kr for leje af hest (rideskoleklasser)
Anmeldelse: 
Anmeldelse skal ske senest lørdag d. 1. december 2018.

Rideskoleryttere: Tilmelding i dertil indrettede kuverter som lægges i postkassen i rytterstuen. 
Husk at reservere hest/pony hos underviser.
Privatryttere/partryttere: Tilmelding via klubbens hjemmeside www.msrklub.dk under EVENT, 
hvor der vælges 1 eller 2 klasser og betales med det samme. Husk at angive klasser og hest/pony.

Anmeldelse er først gyldig når også indskud er modtaget. 
 
Efteranmeldelse: Modtages mod dobbelt indskud i det omfang tidsplanen tillader det. Kontakt 
Linda på sms 40 30 59 89 eller lrj@msrklub.dk før der efteranmeldes.
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Programmet kan ses på www.msrklub.dk, hvor der vil være et link til EQUIPE.  Det foreløbige 
program kan følges fra d. 2-3. december. De endelige starttider og program vil foreligge lørdag 8. 
december.

Klasserne 7, 8, 9 og 10: 
Procentklasserne er valgfrie, således at der kan vælges programmer fra LD1 og op LB3. Dog op til 
LA1 for partryttere. Det er tilladt at ride op til to gange i en enkelt klasse, såfremt der vælges to 
forskellige programmer. 
Klasserne afholdes heste og ponyer sammen, men præmieoverrækkelserne vil være særskilt. 
Ydermere deles præmieoverrækkelsen i LD for ryttere under 10 år (pony), 10-16 år (pony) og 
hesteryttere.
Vær opmærksom på, at alle programmer rides på kort bane.

Stævnet er kun udklassende for ministævner og tæller ikke med i klubpokal og rideskolepokal, dog 
er DRF’s OUT-regler gældende.

Der tages forbehold for, at klasser kan flyttes, hvis tidsplanen nødvendiggør dette.
Der tages ligeledes forbehold for, at klasser ved for få tilmeldinger kan aflyses.

Loppemarked 
Der afholdes loppemarked af brugt rideudstyr under stævnet. Har du lyst til at selv at sælge og stå 
med en bod, så kontakt Linda.

Henvendelse før stævnet:
Til Linda Regnarsson Christiansen på tlf. 40 30 59 89 (sms) eller på mail: lrj@msrklub.dk
Rideskoleryttere kan også henvende sig til Dorte Frederiksen på 22 45 39 39.
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