
Sommerstævne
på Ørholm Rideskole lørdag 11. MAJ

TILMELDING - HUSK BLANKET!
Blanketterne findes i rideskolestalden fra tirsdag 23/4

Sidste frist for tilmelding: Lørdag 4/5

Udfyldt blanket + kontant betaling lægges i en kuvert og afleveres i den sorte postkasse
ved rideskolestalden for korrekt tilmelding.

Pris pr. elev: Kr. 150,-
Kr. 50,- for lørdagselever, grundet frataget ridedag

Kun 1 klasse pr. elev. Begrænset antal pladser af hensyn til ponyerne - max. 60 starter

ALLE elever på Ørholm Rideskole kan deltage. Du skal aftale med din ridelærer,
hvilket program du skal ride. Caroline og Clara øver programmerne med alle elever.

Flot stævnetøj er velkommen, men ikke et krav.

I boden sælges toast, is, varme popkorn, kolde drikke m.m under hele stævnet!
 Husk småpenge eller Mobilepay. 

Vi glæder os til at se jer til et hyggeligt sommerstævne!

Sommerstævnet sponsoreres af

Virum Stationsvej 109, 2830 Virum · Tlf. 4029 1338

BRUGT RIDEUDSTYR

Mange sommerhilsner
Mona, Clara og Caroline



Sommerstævne
på Ørholm Rideskole lørdag 11. MAJ

PROGRAM
OBS: Tiderne er cirka - de kan nemt forskydes. Endelig tidsplan kommer senere

10.00 Mødetid i stalden, hvor de første ryttere hjælper med opsadling.

10.30  LD1 single-ridt. Man rider alene på banen, og skal kunne programmet udenad. 
Vi rider med placeringer.

11.30  LC2 single-ridt. Man rider alene på banen, og skal kunne programmet udenad. 
Vi rider med placeringer.

12.00 Præmieoverrækkelse: LD1 og LC2

 PAUSE  Efter sidste LC2-rytter går vi op i stalden med ponyerne så de kan få en pause 
og frokost. Underholdning i pausen: Der vil blive fremvist nogle flotte dressur- 
programmer og en lille opvisnings-springkonkurrence blandt private ryttere.

13.00  Kommandoridning - Begynder
 Skridt og trav – med trækker. Vi rider LD1-programmet

13.30  Kommandoridning - Letøvet
 Skridt og trav – uden trækker. Vi rider LD1-programmet

14.00    Præmieoverrækkelse: Kommandoridning Begynder og Letøvet

Årets stævne bliver sponsoreret af Brugt Rideudstyr. Der vil blive udtrukket vindere af flotte 
sponsorpræmiere blandt alle deltagende børn.

Stævnet vil blive afholdt på den lukkede udebane. I tilfælde af dårligt vejr benytter vi ride-
huset. 
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