
Stævner 2021 
 
2020 har været meget udfordrende på grund af Corona, men vi er også blevet lidt overraskede 
over, at tilslutningen, til de stævner vi trods alt har fået afviklet, har været mindre, end vi havde 
håbet på. Det har naturligvis fået os til at se på forskellige aspekter af vores stævner.  
 
I 2021 vil vi afvikle færre stævner end de foregående år. Dette gør vi i håb om, at tilslutningen til 
de stævner vi afvikler vil være større, og for at spare lidt på både udvalgets kræfter og på de tro 
medlemmer, der altid hjælper til.  
Ved at afvikle færre stævner, håber vi også, at der vil være et større overskud til at afvikle hos 
både frivillige og i stævneudvalget, og vi håber, at medlemmerne vil finde de stævner, der afvikles, 
tillokkende. 
 
Vi har valgt 2 baner og 1 ridehus til afvikling af vores stævner. Nedenfor kan I læse mere om 
faciliteterne.  
 
Til stævner afholdt i Herlufmagle, kan ryttere, der skal krydse Storebæltsbroen, søge tilskud på 
250 kr. pr. startende pony. Dette er en prøveordning for 2021, da vi i 2021 ikke har stævner på den 
anden side af Storebælt, men vi ønsker fortsat at støtte alle ryttere i stævnedeltagelse.  
 
Vi har valgt at prøve nye lokaliteter af i 2021, da vi ønsker at prøve nye baner af, og vi håber også, 
at vi kan skabe aktivitet på Syd og Midtsjælland.  
 
Baner: 
Vallensbæk Ridebane.           Riderscup udebane Herlufmagle.         Riderscup Ridehus Herlufmagle  
 
 

          
 
84 x 124 meter                                100 x 44 meter                           32 x 80 meter  
                                                          + 50 meters afridning 
 
 
 
 
 
 
 



6. februar:  
Vinterpar afvikles indendørs på Riders Cup. Dette er et endagsstævne. 600 kr. pr. par.  
Max antal starter er 18 par. Stævnet bliver ikke aldersopdelt.  
 
24.-25. april: 
NTC hold stævne afvikles på Vallensbæk Ridecenter. Dette er et todages stævne. 3500 kr. pr hold 
inkl. Ryttermiddag. Stævnet er delt i Junior og Openklasse ved minimum 3 hold i hver 
aldersgruppe.  
 
22.-24. maj: 
DM Individuelt afvikles på Vallensbæk Ridecenter. Dette er et tredagesstævne, som afvikles over 
Pinsen. 800 kr. pr. rytter. Stævnet er delt i aldersgrupper, og der kåres en mester i den enkelte 
aldersgruppe, såfremt der er minimum 3 starter i U aldersgrupperne og 5 starter i Opengruppen.  
 
19.-20. juni: 
DM Par afvikles på Riders Cup udendørsbane. Dette er et todagesstævne. 1200 kr. pr. par. Stævnet 
er delt i Junior og Openklasse ved minimum 3 par i Junior og 4 par i Open.  
 
31.juli – 1. august:  
Sommer individuelt afvikles på Riders Cup udendørsbane. Dette er et todagesstævne. 500 kr. pr. 
rytter. Stævnet er ikke delt op i aldersgrupper.  
 
4.-5. september:  
Store Hestedag. En weekend for de unge og de yngste i Roskilde. Mere information kommer.  
 
11.-12. september: 
All Star Pairs afvikles på Vallensbæk Ridecenter. Dette er et todagesstævne. 1400 kr. pr. par inkl. 
Ryttermiddag. Stævnet er delt op i 3 aldersgrupper ved minimum 3 starter i U klasserne og 5 i 
Open.  
 
9. oktober: 
Efterårs individuelle afvikles på Vallensbæk Ridecenter. Dette er et endagsstævne. 300 kr. pr. 
rytter. Stævnet er ikke delt op i aldersgrupper.  
 

     


