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Endags individuelt træningsstævne 21. marts 2021 

For at flest muligt kan deltage er stævnet IKKE delt op i aldersgrupper, det er først og fremmest en mulighed for at 

komme ud, konkurrere, hygge og være sammen.  

Dette stævne er for alle, og der er plads til alle uanset niveau. Der bliver ikke debutantklasser, træningsklasser eller 

andet. Alle rider sammen, passer på hinanden, lærer og har det sjovt.  

Der vil være vejning og måling før start. Denne måling/vejning vil være gældende for resten af året med mindre 

rytteren ønsker en ny vejning og eller måling.  

Man kan tilmelde sig enten formiddag eller eftermiddag med 1 pony. Man kan tilmelde sig begge tider, hvis man har 2 

ponyer, så går den ene om formiddagen, og den anden om eftermiddagen.  

Der rides 2 sessions med 8 lege i hver. Efter anden session er der præmieoverrækkelse med rosetter og præmier.  

Stævnet afholdes på Vallensbæk Rideakademi, Vejlegårdsvej 123, 2625 Vallensbæk. 

Startgebyr er 350 kr. pr. klasse (formiddag/eftermiddag) Tilmelding via webshoppen på hjemmesiden.  

• Morgenholdet sørger for opsætning af bane sammen med stævneudvalget. Eftermiddagsholdet sørger for at 

pakke sammen på både bane og parkering.  

• Der er plads til 9 hjælpere i hver afdeling. Det betyder, at der muligvis er openryttere, der ikke kan have 

banebyggere med. Derfor udarbejdes der banebygger og linjedommerskemaer, så de hjælpere der er 

registrerede dækker hullerne. Når vi har tilmeldingerne, indhenter vi hjælperoplysninger og udarbejder 

skemaer. Det betyder også, at hver rytter maksimalt kan have en hjælper med. Hvis der senere viser sig at 

være luft til flere hjælpere, så frigiver vi naturligvis pladserne. Men man skal ikke regne med at tage på 

familieudflugt lige til dette stævne desværre  Juniorrytterne prioriteres først mht. at medbringe hjælper 

pga. kørsel, men i det omfang der er plads, får openrytterne naturligvis også tilbuddet. Det kommer an på 

fordelingen af ryttere i klasserne.  

• Alle skal kunne fremvise en negativ Coronatest max 72 timer gammel ved ankomst.  

• Alle der IKKE er til hest, skal bære mundbind ved og på banen.  

• Der bruges håndsprit før man rider ind på banen, og før man bygger bane, skriver og eller speaker. Speakeren 

skal bruge mundbind, når der tales i mikrofonen. Vi fortsætter med, at man kun rører ved den/de baner man 

bygger på, vi ved godt, det er besværligt, men det handler om smittekæder og opsporing, så det er desværre 

sådan det er.  
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Tidsplan: 

Sol står op 06.10 og sol går ned 18.26  

Formiddagsklasse 

Kl. 09.30 Session 1 heat 1 

Kl. 10.10 Session 1 heat 2 

Kl. 10.40 pause 

Kl. 12.10 Session 2 heat 1 

Kl. 12.50 Session 2 heat 2 

Kl. 13.20 Præmieoverrækkelse alle forlader baneområdet. 

Eftermiddagsklasse 

Kl. 14.00 Session 1 heat 1 

Kl. 14.40 Session 1 heat 2 

Kl. 15.10 Pause 

Kl. 16.40 Session 2 heat 1 

Kl. 17.20 Session 2 heat 2 

Kl. 17.50 Præmieoverrækkelse.  

 

Gamesliste:  

Session 1: Bank race. Hilo. Association race. Toolbox. Triple flag. Mug shuffle. 3 mug. 3 pot flag race. 

Session 2: Slalom. Hoopla. Bottle Exchange. Association race. Litter lifters. Socks. 2 flag. Flag fliers.  

 

 


