Information vedr. DM Individuelle
Sted
Dato
Startgebyr og tilmelding

Vallensbæk Ridecenter, Vejlegaardsvej 123, 2625 Vallensbæk
22.-24. maj 2021
800 kr. og tilmelding via webshop på hjemmesiden senest den 10.
maj 2021.

Der rides

3 Kvalifikationsrunder med 7 lege i hver og 2 finaler med 9 lege i
hver.
Op til 7 baner
Formålet med mesterskabet er at kåre Danmarks bedste
individuelle ryttere i følgende aldersgrupperU12, U15, U18 og
Open. For der kan blive kåret en mester i den pågældende
aldersgruppe kræver det at der er minimum 3 par til start i den
pågældende aldersgruppe. Hvert rytter skal stille med 1
banebygger i eget heat og en linjedommer.
For at en klasse afvikles særskilt, kræver det minimum 3 tilmeldte
i en aldersgruppe, ellers slås gruppen sammen med gruppen over
dem.

Der rides på

Debutant/Træningsklasser

Generelle informationer

Der afvikles trænings og debutantklasse lørdag den 22. maj
tilmelding via hjemmesiden. Startgebyr 250 kr.
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Gældende coronaregler og restriktioner skal overholdes
under hele stævnet. Vi orienterer op til stævnet, hvad
der er gældende, men vi håber, at det bliver uden de
helt store restriktioner denne gang
Der må IKKE filmes på banen. Alt film skal optages
bag i hegnet.
Der vil være en moderat selvbetjeningscafe – husk
håndsprit!
Hunde skal føres i snor alle steder.
Der må ikke tømmes trailer på parkeringen og rytterne
bedes opsamle efterladenskaber og tømme paddox efter
brug.
Rytterne har pligt til selv at holde sig ajour med evt.
ændringer helt frem til stævnets start.
Der rides efter IMGAs regelbog samt MGADKs øvrige
regler og retningslinjer.
Biler bedes parkeres hensigtsmæssigt.
Der vil være vejning før start af alle ryttere, der ikke er
målt i 2021. Måling af ponyer der ikke er målt i 2020 eller
hvor rytteren ønsker en ommåling.
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Alle skal medbringe pas og vaccinationskort på ponyen.
Ved manglende tilstedeværelse af banepersonale eller
liniedommer trækkes rytteren fem point.
Alt banepersonale og alle linjedommere skal være
medlemmer af mga og bære lukkede sko.
Rider du med hættebluser under konkurrencer afholdt
af MGA-DK, må der ikke være snor igennem
hætten. Denne skal være taget ud. Ligeledes må der ikke
rides med halstørklæde eller halsklud.
IMGAs regler vedrørende smykker er gældende.
Ryttere der kommer for sent til rytter opgave trækkes 5
point før start. Hvis man har opgave efter stævnet og
udebliver eller kommer for sent trækkes man 5 point til
næstkommende stævne.

Fællesfrokost

Søndag vil der være indlagt en ekstra lang pause, og der serverer
MGADK frokost for alle. Det er gratis, dog kan man selv
medbringe drikkevarer eller købe i cafeen. Vi sørger for, at
frokosten er coronasikker, og alle spritter af Frokosten er en
fejring af fællesskabet og glæden ved at være sammen igen, og vi
håber, at alle vil komme og hygge for en stund.

Dommer Junior

Søren Pedersen

Dommer Open

Brian Erlandsen

Gamesliste

Session 1: Speed weavers. Socks n Buckets. Litter lifters. Carton.
Hoopla. Triple flag. Flag Fliers.
Session 2: Bank Race. Hilo. Moat & Castle. Sword lancers.
Association race. Bottle Shuttle. Toolbox.
Session 3: Mug shuffle. 3 mug. Hula hoop. 2 flag. 3 pot flag race.
Bottle exchange. Litter scoop.
Finale 1: Speed Weavers. Bottle shuttle. Association race.
Toolbox. 3 Mug. Sock n Buckets. Litter Scoop. 3 pot flag race.
Carton.
Finale 2: Moat & Castle. Hilo. Bank Race. Sword Lancers. Mug
shuffle. Litter lifters. Hoopla. Triple flag. Flag Fliers.

Træningsklasse

Session 1: Slalom. Socks n Buckets. Litter Scoop. Carton. 2 Flag.
Four Flag.
Session 2: Hilo. Sword Lancers. Association Race. Bottle
Exchange. Toolbox. Flag Fliers.

Debutantklasse

Session 1: Slalom. Mug Shuffle. 3 Mug. Sokker. 2 Flag. Flag
Fliers.
Session 2: Association Race. Bottle Exchange. Toolbox. Litters (2
litters). Triple flag. Flag Fliers.

