Klubmesterskab i VNKR 31.08. – 01. 09. 2019
1. Klubmesterskab Dressur Pony – alle rider på B bane
a. LD - Valgfri
b. LC - Valgfri
c. LB - Valgfri
d. LA 1 – 2 - 4
2. Klubmesterskab Dressur Hest – alle rider på A bane
a. LC - Valgfri
b. LB Valgfri
c. LA Valgfri (1 – 6)
d. MB0
e. MA1
(Hver ekvipage for pony / hest dressur kan ride op til 2 valgfrie programmer
-

hver pony / hest må gå maks. 4 dressurklasser)

3. Pony lege begynder – trækker tilladt
4. Heste lege, Mesterskab, for ryttere over 16 år på hest eller kat 1
5. Pony lege Mesterskab
6. Ringridning begynder – trækker tilladt
7. Ringridning Hest Mesterskab
8. Ringridning Pony Mesterskab
9. Mønstring Senior Mesterskab
10. Mønstring Junior Mesterskab

11. Bom ved jord sløjfespring mix B0
12. 30 cm Sløjfespring mix B0
13. 40 cm Sløjfespring mix B0
14. 50 cm sløjfespring mix B0
15. 60 cm sløjfespring mix B0
16. 70 cm, metode B3 mix
17. 80 cm, metode B3, mix
18. 90 cm, metode B3, mix
19. LC, metode B12, Hest mesterskab
20. LB, metode B12, Pony mesterskab

-

Klubmesterskaberne er åbne for medlemmer af VNKR

-

Start gebyr 70 kr. pr klasse. Dog klasse 3 - 10, 60 kr. pr klasse.

-

Anmeldelse/ tilmelding senest søndag den25. august. august, til Cathrine Ingildsen på
mail kina.ingildsen@gmail.com

-

Oplys klasse nummer samt navn / ID nummer på rytter og hest eller vedhæft anmeldelses
blanket.

-

Telefon før og under stævnet til Kina på 20 65 63 14

-

Startgebyr betales på stævnedagen

-

Klubmestre i dressur er de ekvipager, der opnår flest point over godkendt, i det program
som den enkelte deltager i. Ved pointlighed er det programmets sværhedsgrad, som er
afgørende. Vi får besøg af C dommer Rikke Lund

-

I mesterskabs klasserne skal der være min. 3 starter før det er et mesterskab.

-

Æresdækkener i dressur og spring, medaljer i alle mesterskabsklasser

-

Program kommer som på Facebook og hjemmeside ca. 3 dage før (det er desværre ikke
tilladt at have interne stævner på Equipe)

-

Foreløbigt program: Lørdag: Dressur, mønstring, pony / hestegames og ringridning
Søndag: Spring. Ændringer kan forekomme.

-

Husk at aflevere nypudsede pokaler fra sidste år

POKALER AFLEVERES I KLUBBEN SENEST 1 UGE FØR KLUBMESTERSKAB 

Vel Mødt til Klubmesterskab i VNKR

