Tidsplan og praktik Novemberstævne
Alle ryttere bedes ride efter forholdene og ansvarligt i forhold til afstande og modstandere.
Juniorryttere må medbringe 1 hjælper. Openryttere må ikke medbringe hjælpere.
Der sprittes af, før man rører ved udstyret/går ind i hallen.
Stævnet vil være delt ind i følgende Zoner:
Zone 1: Ridehallen max 10 personer i hallen, alle, der ikke rider, bærer mundbind hele tiden i
hallen.
Zone 2: Parkering for følgende ryttere: Søren. Lea. Anna T. Line. Silje. Josefine.
Zone 3: Parkering for følgende ryttere: Emily. Emilie. Pauline. Mikkel. Kajsa. Anna S.
Zone 4: Mulighed for paddox efter eget ønske (husk strøm).

Der er IKKE rytteropgaver, og der er ikke linjedommere. Der er 1 dommer til 3 baner, så det går
nok. Der bruges kamera på linjen.
Banebyggerne må IKKE filme. Der kan filmes fra cafeteriet.
Openrytterne kan ikke medbringe banebyggere, derfor vil der laves en banebyggerturnus mellem
banebyggerne for juniorrytterne, så alle får sat bane op. Skema for banebyggere/skrivere kommer,
så snart vi kender hjælperne. Vi tager hensyn til at de yngste skal hjælpes før/efter ridt.
Banebyggere til session 1 heat 1 skal sørge for at udstyret til de 3 baner bæres i hallen, dog ikke
pælene.
Banebyggere i session 1 heat 4 skal returnere udstyr til traileren, der ikke skal bruges i session 2.
Banebyggere i session 2 heat 1 skal sørge for, at udstyret til session 2 kommer fra traileren i
hallen. Banebyggere i session 2 heat 4 sørger for, at udstyret i hallen kommer tilbage i traileren.
Det er kun 3 baner, så det er ikke særlig meget. Vi sørger for lister, så alle ved, hvilket udstyr,
det drejer sig om
Når man ikke rider, skal man sørge for at fordele sig, således at der ALDRIG er mere end 10 i hver
af zonerne. Hvis man opholder sig i cafeen, så skal man have maske på, når man ikke sidder. Der
skal være 1 meter imellem alle, der ikke deler husstand, og der må MAX være 10 personer
derinde.
Ryttere til Heat 1 kan varme op i hallen fra kl. 10.40 men skridter varme udenfor. Ellers kan der
varmes op nede på banen, som er vist på kort nedenfor. Der skal fjernes lort på banen. Der er ikke
opvarmning i ridehuset i øvrigt.
Ryttere fra det foregående heat forlader ALTID hallen, før ryttere til næste heat kommer ind.
Det samme gælder banebyggere.

Tidsplan:
Session 1:
Kl. 11.00 Heat 1 + afspritning.
Kl. 11.30 Heat 2 + afspritning.
Kl. 12.00 Heat 3 + afspritning.
Kl. 12.30 Heat 4 + afspritning.
Kl. 13.00 – 13.45 Pause
Session 2:
Kl. 13.45 Heat 1 + afspritning.
Kl. 14.15 Heat 2 + afspritning.
Kl. 14.45 Heat 3 + afspritning.
Kl. 15.15 Heat 4 + afspritning.
Kl. 15.45 til 16.00 præmieoverrækkelse med/uden pony. Først overrækker vi fra 7 til 12 og når
de har forladt hallen, så overrækker vi til 1 til 6. Der er desværre ikke plads til at forældre kan gå
med ind til præmieoverrækkelse, så billeder og klap på skulderen må ske udenfor hallen
Vi håber dog alligevel på en hyggelig dag, hvor alle kan træne, lære, få succes, og hvor alle
passer på hinanden

