
 

 

Proportioner for DM Par 
 

 

Sted 

Dato 

Frist for tilmelding 

Tilmelding   

Startgebyr 

Debutantklasse lørdag  

 

Vallensbæk Ridecenter. Vejlegårdsvej 123. Vallensbæk 

8.-9. oktober 2022 

19. september 2022.  

Via webshop  
1200 dk. Kr. pr. par 

250 kr.  

 

 

Der rides  

 

Der rides på 

 

 

 

 

 

 

Debutant 

 

3 Kvalifikationsrunder med 7 lege i hver og1 finale med 10 lege.  

 

Op 7 baner.  

 

Der rides i følgende aldersgrupper: 
Junior: Ryttere født 2004 eller senere 
Open: Ryttere født før 2003 og før 
 
 

Der afvikles debutantklasse lørdag. Tilmelding via webshop. 

Klassen er KUN for debutanter, dvs. ryttere der har redet max 2 

debutantklasser før.  

 

 

Generelle informationer 

 

• Der vil være cafe. 

• Hunde skal føres i snor alle steder. 

• Der må ikke tømmes trailer på parkeringen og rytterne 

bedes opsamle efterladenskaber og tømme paddox efter 

brug. 

• Hjælperliste, Tidsplaner, startliste mm. kommer ud 5 dage 

før. 

• Lodtrækning, kommer ud senest 2 dage før. 

• 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. 

• Paddoxe skal tømmes fuldkommen, der må IKKE 

efterlades lort eller hø i paddoxene. 

• Hunde skal føres i snor til hver en tid på HELE 

stævnepladsen. 

• Husk at rydde op efter jer selv og passe godt på hinanden. 



Husk  • Ved manglende tilstedeværelse af banepersonale eller 

liniedommer trækkes parret fem point. 

• Alt banepersonale og alle linjedommere skal være 

medlemmer af en forening under IMGA og bære lukkede 

sko.  

• I henhold til IMGAs regler må der ikke filmes eller tages 

billeder på banen, med mindre der er givet officiel 

tilladelse for eks. stævnefotograf.  

• 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.  

 

 

 

 

Gamesliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debutant 

 

Session 1:  

Slalom. Bottle Exchange. Toolbox. Association race. Mug Shuffle. 

Three mug. Hoopla.  

 

Session 2: 

Bank race. Socks. Carton. Litters. Bottle sh. 4 Flag. Hula Hoop.  

 

Session 3: 

Hilo. Ball & Cone. Sword. Agility Aces. Litter Scoop. Two Flag. 

Flag Fliers.  

 

Finaler:  

Slalom. Socks. Litter scoop. Carton. Association Race. Sword 

Lancers. Hula Hoop. Pony pairs. 4 Flag. Flag Fliers.  

 

Session 1: 

Slalom. Bottle Exchange. Toolbox (1 hammer). Association race 

(2 kasser på toppen). Three pot flag race. Flag fliers.  

 

Session 2: 

Slalom. Mug shuffle. Three mug. Hula hoop. 2 flag. Triple flag.  

 

 


