
Pris pr. klasse: Dressurklasser 65 kr., Juleslalom 30 kr., ”Pynt et juletræ” 0 kr. 
Betaling til Djurslands Bank: 7260-1085425 eller MobilePay: 58984
 
Elevhestene må gå med hjælpemidler iht. underviserens vurdering.
Der må rides 2 starter pr. ekvipage. Der må startes to gange i samme klasse. 

Tilmeldingsfrist fredag d. 23/11-2018
Private melder til på rorkstv@gmail.com - elever melder til ved underviserne.

Alle dressurklasser rides på B-bane.

Tilmelding og pris

1A: Dressur holdklasse m/trækker. Diplomer til alle deltagende.
1B: Dressur konkurrence-holdklasse m/trækker. Rosetter til de placerede rytter.
1C: Dressur forældre/familie-holdklasse m/trækker. Diplomer til alle deltagende. 
    - For dig, der normalt ikke rider.
2A: Dressur LD1-2% m/trækker. Rosetter til de placerede rytter.
2B: Dressur LD1-2% m/opråb og hjælp. Rosetter til de placerede rytter.
3: Juleslalom i hold.
    - Trav igennem slalombanen på tid. Der lægges tid til, hvis keglerne væltes eller hvis 
    der galoperes. Der er IKKE trækker på.
4: Pynt et juletræ
    - Et lille hyggeligt indslag, hvor alle kan være med til at pynte juletræet på hest.
    - Sid op på hesten, hent et stykke julepynt, rid over til juletræet og hæng pynten på.
    - Der er trækker med hele vejen.

Besøg af julemanden

Kåring af ”Du gør en forskel”

5: Pas de deux - Procentklasse LD og opefter. Rosetter til de placerede rytter.
    - To ekvipager  rider sammen
    - Én rider programmet normalt-vendt og én rider sprogrammet spejlvendt
6A: Dressur procentklasse fra LD og op. Rosetter til de placerede rytter.
6B: Dressur voksen-procentklasse fra LD og op. Rosetter til de placerede rytter.

Afsløring af den flottest julepyntede ekvipage

Championatspokaler – spring og dressur

Program

Så er det på med nissehuen! Vi afholder traditionen tro vores årlige julehygge stævne for 
elever og medlemmer af vores fantastiske klub den 2. december 2018. 
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