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Proportioner for Individuelt Novemberstævne 21. november 2020 

indendørs på Riders Cup i Herlufmagle (særlige restriktioner)  

Vi har lagt os i selen og sat os grundigt ind i regler og restriktioner for Corona, og på baggrund af 

dette har vi prøvet at strikke et stævne sammen, som både kan lade sig gøre indenfor de 

restriktioner der er, men som også er sikkert og kan give mening for vores ryttere.  

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at der vil være zoneopdeling, hvor man skal parkere, og 

hvor man skal opholde sig i pauserne. Derudover skal ALLE bære mundbind indendørs, når der 

ikke rides.  

Stævnet deles op i aldersgrupper, således så Openrytterne rider om formiddagen mellem 09.00 og 

13.30 og Juniorrytterne rider om eftermiddagen mellem 14.00 og 18.30. Se tidsplan nedenfor. 

Der vil IKKE være rytteropgaver, men for Openrytterne vil der være et fast crew på 3, som bygger 

bane i alle heat. Der vil ikke være linjedommere, da vi vurderer, at dommeren godt kan overskue 3 

baner i en indendørs hal. Hallen er 32 x 80 meter. Stævnet gennemføres ved minimum 15 starter.  

Tidsplan: 

Open: 

Session 1: 

Kl. 09.00 heat 1 

Kl. 09.30 heat 2 

Kl. 10.00 heat 3 

Pause kl. 10.30 til 12.00 

Kl.12.00 heat 1 

Kl. 12.30 heat 2 

Kl. 13.00 heat 3 

Kl. 13.30 samlet præmieoverrækkelse med/uden heste.  

Openrytterne forlader hurtigst muligt efter præmieoverrækkelse.  
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Junior: 

Ankomst fra kl. 13.00  

Session 1: 

Kl. 14.00 heat 1 

Kl. 14.30 heat 2 

Kl. 15.00 heat 3 

Kl. 15.30 Pause 

Session 2: 

Kl. 17.00 heat 1 

Kl. 17.30 heat 2 

Kl. 18.00 heat 3  

Kl. 18.30 samlet præmieoverrækkelse med/uden hest. 

Der er max 9 starter i open og max. 9 starter i junior. Skulle der ikke være nok starter i open må en 

juniorrytter gerne starte i open. Tilmelding via hjemmesiden, først til mølle.  

Når man IKKE rider må man ikke være i hallen, det må forældre heller ikke. I hallen må følgende 

personer være: 1 dommer. 1 skriver. 1 speaker. 3 banebyggere. 3 ryttere. Dette gælder i begge 

aldersgrupper. 

Der vil være mulighed for ophold i cafeen, men der må max være 4 personer ved hvert bord, og 

hvert andet bord skal stå tomt. Der skal være 1 meter mellem alle personer også siddende. Der skal 

bæres mundbind under bevægelse i cafeen. Der er udsyn til hallen fra cafeen.  

Der skal bruges håndsprit før indgang i cafeen, før man sætter bane op, før man rider. Udstyr skal 

sprittes efter hvert heat.  

Startgebyr er 355 kr. og tilmelding senest den 10. november 2020 via hjemmesiden.  

Hvis du ønsker at bygge bane for Openrytterne, så kontakt stævnemailen. De 3 første får pladserne 

 Hvis der ligefrem er rift om dem   

Hvis du har spørgsmål til stævnet før stævnet, så kontakt stævnemailen: 

mgadk_udvalg@outlook.dk 

mailto:mgadk@live.dk
mailto:mgadk_udvalg@outlook.dk


                    Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mgadk@live.dk 

   

 

Gamesliste (Der er taget hensyn til den kortere afstand i valg af lege)  

Session 1: 

Bogstaver. Toolbox. Mug shuffle. 3 mug. Litter Lifters. 3 pot flag race. Hoopla.  

Session 2: 

Moat & Castle. Litter scoop. Sokker. 2 Flag. Triple Flag. Hula Hoop. Slalom.  
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