Tidsplan og praktisk info vedr. endagsstævnet 14. august ☺
Kl. 09.30 Alle mødes og sætter bane, lydanlæg og skriverbord op.
Kl. 10.00 Ryttere fra letklassen må gå og sadle op, de øvrige fortsætter.
Session 1:
Kl. 11.00 Let klasse – Øvet heat 2 bygger bane
Kl. 12.00 Øvet klasse heat 1 – Let bygger bane (her får vi brug for et par frivillige også)
Kl. 13.00 Øvet klasse heat 2 – Øvet heat 1 bygger bane
Hvert heat tager ca 30 minutter, og så har man 30 minutter til at skridte af og sætte pony i
paddox, de fleste kan godt klare det, men skulle der ske noget, så man er forsinket, så kommer
man bare, så hurtigt man kan, så længe man har tanke på fællesskabet og gør det, så godt man
kan.
Kl. 13.30 Pause – Ryttere der lige har redet i heat 2 samler lort mens de skridter af, andre må
gerne hjælpe ☺
Session 2
Kl. 14.30 Let klasse + præmieoverrækkelse – Øvet heat 2 bygger bane
Kl. 15.30 Øvet klasse heat 1 – Let bygger bane (her får vi brug for et par frivillige også)
Kl. 16.30 Øvet klasse heat 2 – Øvet heat 1 bygger bane
Præmieoverrækkelse, man må gerne komme uden hest ☺
Hvert heat tager ca 30 minutter, og så har man 30 minutter til at skridte af og sætte pony i
paddox, de fleste kan godt klare det, men skulle der ske noget, så man er forsinket, så kommer
man bare, så hurtigt man kan, så længe man har tanke på fællesskabet og gør det, så godt man
kan.
Alle hjælper med at fjerne lort, rydde udstyr op, rydde skrald op, rydde lydanlæg og skriverbord
op.
Der vil være mulighed for at købe kaffe, sodavand, vand, toast og chokolade i cafeen ☺

