Microstævnet

Velkommen

28. juni 2014

Vi er glade for endnu engang at kunne byde velkommen
til Microstævnet.

Helsingørsvej 45, 3480 Fredensborg
Igen i år er det lykkes Pernille, at få rigtig mange
sponsorgaver således at de 3. bedst placeret vil vinde en
lille ting. Det er vi rigtig taknemlig over.
Der vil være et lille beskedent cafeteria på pladsen med
salg af toast, kage, frugt, slik, sodavand, vand, juice og
hvad vi nu ellers finder på. Vi håber I vil benytte denne
mulighed og på denne måde også støtte stævnet.

Vi vil endnu engang sig stor tak alle vores hjælpere, der
gør det muligt at gennemfører sådan et stævne.

Vi ser frem til et hyggeligt stævne og glæder os til at se
jer alle sammen!
MVH
Pernille og Stine

www.hildingur.dk

Praktiske oplysninger
Stævneledelsen:

Stine J. Nielsen tlf. 27 44 68 02
Pernille T. Christensen
tlf. 42 79 55 50

Økonomi:

Stine J. Nielsen

Lørdag mellem kl. 09.00 – 11.00.
Kommer man efter dette tidspunkt
kan man ring ved ankomst til
Vips Tlf. +45 51 89 45 52

Sponsoransvarlig:

Pernille T. Christensen

Speakere:

Susanne Saxe
Iben Dolriis

Du skal selv medbringe
hegnsmateriale og selv opsætte
fold. Foldene skal rengøres efter
brug.

Sekretariat:

Anette Hansen

Café:

N.P. Nielsen
G. Hansen

Indskrivning:

Pernille Christensen og Vips
Christensen

Ved indtjekning skal kopi af stamtavle, vaccinationskort
samt tro- og loveerklæring fremvises.
VIGTIGT: Indskrivningen forbeholder sig al ret til, at
afvise heste og ryttere der ikke har orden i ovenstående.
Indtjekning:

Folde:

Bokse:

Bokse skal være forudbestil og skal
rengøres efter brug. Der vil være
navn på de bestilte bokse
Det rides efter FIPO 2014 med danske særregler
.
Klasserne rides med 2-4 ekvipager på banen ad gangen.
Parkering:

Stævnedata

Parkering af traileren skal ske på
marken i det afmærket område - al
anden parkering foregår på de dertil
afmærkede områder.

Dommere:
DR – Dorthe Rostock, Nationaldommer, DK
CH – Charlotte Helsø, Nationaldommer, DK
AW – Anna Worm, Nationaldommer, DK

Tidsplan

Klasser
T8 Tölt – Udtagelsesrunde

9.00-11.00

Indtjekning

9.45-10.00

Ryttermøde

10.00-11.15

T.8

11.15-11.50

T.5

11.50-12.10

3. gang

12.10-12.45

Frokost

12.45-14.30

4.5

14.30-15.10

4.3

Der vil være præmieoverrækkelse efter hver klasse, så
vent gerne med at sadel hesten af så vi kan få en flot
parade. Der er afsat 10min i programmet til dette, så der
er god tid før næste klasse starter.

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager
samtidig. Der rides på speakerens kommando.
Opgaven er:
1. Valgfrit tempo tölt. Hesten tages i skridt
og der skiftes volte.
2. Valgfrit tempo tölt.
T5 Tölt – Udtagelsesrunde
Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager
samtidig. Der rides på speakerens kommando.
Opgaven er:
1. Langsom tölt. Hesten tages i skridt og der skiftes
volte.
2. Langsom tölt på kortsiden. På langsiden tydelig
øgning af skridtlængden.
3. gang – Udtagelsesrunde
Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på
banen
samtidig på speakerens kommando.
Opgaver er:
1.
Langsom – middel tölt eller trav.
2.
Middel skridt.
3.
Langsom – middel galop.

Klasser

Sponsorer
Tak til vores fantastiske sponsorer

V5 Firgang – Udtagelsesrunde
Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på
banen
samtidig på speakerens kommando.
Opgaven er:
1. Langsom – middel tölt.
2. Langsom – middel trav.
3. Middel skridt.
4. Langsom – middel galop.

Avderød Ridesport
http://www.avderod-ridesport.dk/
Bornholm Travselskab
Baltic Sea Glass
http://www.balticseaglass.com/
Bryghuset
http://www.svanekebryghus.dk/

V3 Firgang – Udtagelsesrunde
Der rider enten 2 eller 3 ekvipager på banen samtidig.
På speakerens kommando.
Opgaven er:
Gangarterne vises i følgende rækkefølge.
1. Langsom tölt.
2. Langsom - til middel trav.
3. Middelskridt.
4. Langsom - til middel galop.
5. Middel- til hurtigt tölt

Draumur
http://www.draumur.dk/
Fit2Ride
http://fit2ride.dk/
Islænderparadis Bornholm
http://www.islaenderparadis-bornholm.dk/
Lehnsgaard rapsolie og sennep
http://www.lehnsgaard.dk/
Lille Gadegård (vingård)
http://www.a7.dk/

Sponsorer
Tak til vores fantastiske sponsorer
Pastariget Frennegård
http://www.pastariget.dk/
Roved Horsemanship og turridning
http://www.rovedhorsemanship.dk/index.asp?meID=20
Svaneke Bryghus
Stutteri Munkhøj
http://www.stutteri-munkhoej.dk/
Tikøb Korn- og Foderstofforretning Søgårdsvej 18,
3080 Tikøb
Tre Huse Ridning
http://trehuse.com/

