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Yderligere informationer nedenfor   
 
 
 



Følgende stævner er planlagt for 2022: 
 

• Endags individuelle – Indendørs på Riders Cup, derfor individuelt for sikkerheden. 

• Endags kval. Til CL for hold samtidigt med Individuel mixet klasse og U12 klasse. 

• NTC hold – afholdes for Junior og Open 

• Træningsstævne i maj – individuelt så ingen mangler partner pga. konfirmationer mm. 
mixet klasse og U12 klasse.  

• DM individuelt – Mesterskaber i følgende kategorier: Mini (U12). Junior (U15 + U18). Open 
– Både U15 og U18 er meget små årgange, og konkurrencemomentet forsvinder 
simpelthen ved for få tilmeldinger, og risikoen for ikke at kunne gennemføre er stor. 
Samtidigt er niveauet i de to aldersgrupper ret jævnbyrdigt. Derfor er de to midterste 
aldersgrupper slået sammen.  

• All Star Pairs – Par med samme kategorier som DM Individuelt. 

• DM Par – Junior og Open kategorier.  
 
Store Hestedag er uafklaret i forhold til, hvad der skal foregå, men vi har valgt, at lade denne 
weekend være åben, så vi kan deltage om muligt.  
 
VM Hold og EM indi. Og hold er lagt ind også. Vi har endnu ikke datoer for VM indi. Og VM par. Vi 
har prøvet at undgå første weekend af maj pga. CL. Vi har også prøvet at undgå weekender, hvor 
vi formoder, at Sverige holder Nisse Cup, Norge holder NSC og Nordiske individuelle. Ligeledes har 
vi prøvet at undgå weekenderne for Finalerne for hold i Tyskland samt tyske individuelle. Ingen af 
de 3 lande har meldt deres datoer ud endnu, så det er ud fra forrige års datoer.  
 
For at vi kan have en forening i vækst og som er levedygtig, er det virkelig vigtigt, at vores 
medlemmer bakker op om vores stævner i videst muligt omfang. Det er også vigtigt, at man giver 
en frivillig hånd med at skrive, speake, cafe osv. I løbet af året, for vi er her for hinandens skyld, og 
fællesskabet lever kun, hvis alle bidrager.  


