
 

FASTELAVNS-SPONSOR-STÆVNE 
Lørdag d. 2. og søndag d. 3. marts 2019 

Overskuddet fra stævnet går til en ny og større Rytterstue 
 

 

 
Mange kender et Sponsor-Cykelløb, hvor deltagerne får penge, for hver runde de cykler. I rideklubben klæder vi os 
festligt ud og rider stævne, og så kalder vi det et Fastelavns-SPONSOR-stævne.  
 
Startgebyret er højere end normalt og kan betales ved, at man finder én eller flere sponsorer, der betaler startgebyret og 
gerne mere. Sponsorer kan være virksomheder fx frisøren eller købmanden. Det kan også være mor eller far eller 
bedsteforældre. Man kan også sponsere sig selv. 
Vi har en præmie til det barn og den voksne ved ridefys, som betaler det højeste startgebyr. 
Der er også en præmie til det lørdagsbarn, den ponyrytter og den hesterytter, der betaler det 
højeste startgebyr.  
Sponsoraterne går ubeskåret til en ny og større Rytterstue. 
 
Udklædning er ikke en betingelse - men der er præmie til den bedst udklædte i hver klasse. 
Husk, at du skal have ridehjelm og korrekt fodtøj på, selvom du er klædt ud. 

 
KLASSER LØRDAG 2. marts 2019: 
Nr. Klasse Startgebyr Præmier Bemærkninger 

1 Holdridning uden 
galop  

Min. 100 kr. Sløjfe til alle Kun for LØRDAGSHOLD 

2 Ponygames uden 
galop  

Min. 100 kr. Sløjfe til alle Kun for LØRDAGSHOLD 

     

3 Ridefysioterapi 
FREE STYLE 

Min. 200 kr. Sløjfe til alle 
Præmie til den 
bedste opvisning 

Enkeltvis ridning 
Man bestemmer selv sin opvisning  

4 Ridefysioterapi 
HOLD 

Min. 200 kr. 
pr. deltager 

Sløjfe til alle 
Præmie til det 
bedste hold 

Holdvis ridning - eller to og to. 
Man bestemmer selv sin opvisning. 

     

5 Pony-spring 10 - 200 
cm 

Min. 200 kr. Sløjfer til 
placerede 

Metode B3 
Angiv cm du ønsker at springe.  

6 Heste-spring 10 - 200 
cm 

Min. 200 kr. Sløjfer til 
placerede 

Metode B3 
Angiv cm du ønsker at springe.  

 
KLASSER SØNDAG 3. marts 2019: 
Nr. Klasse Startgebyr Præmier Bemærkninger 

7 Holdridning uden 
galop 

Min. 200 kr. 
pr. deltager 

Sløjfer til 
placerede 

Børn og voksne fra mandag/ 
onsdag/fredagshold 

8 FREE STYLE  
alt er tilladt 

Min.100 kr. INGEN, men du 
har været med 

Stil op med hvad du vil i 5 min.! For dig der 
ikke kan stille op i dressur eller spring, men 
gerne vil klædes ud og være med alligevel.  

9 Dressur pony 
B-bane 

Min. 200 kr. Sløjfer til 
placerede 

Angiv hvilken dressurklasse, du ønsker at 
starte.  

10 Dressur hest 
A eller B-bane 

Min. 200 kr. Sløjfer til 
placerede 

Angiv hvilken dressurklasse, du ønsker at 
starte og på hvilken bane. 

 
Regler: 
1) Stævnet afholdes efter OUT og DRF's reglement. 
2) Der må startes 2 klasser pr. dag - man må godt starte eksempelvis LC2+LC3 i klasse 9 eller 10. 
3) Ved start på elevheste om søndagen skal dette koordineres med underviseren for at hestene ikke går for mange 

gange. 
4) Tilmelding skal ske på den store seddel på døren i stalden eller Rytterstuen, til Line, Sarah eller Lisa 

LIP.NIELSEN@GMAIL.COM, senest lørdag den 16. februar 2019. 
5) Startgebyr betales og sponsorkontrakter afleveres i sekretariatet på stævnedagen, før man rider.  
6) Sidste framelding skal ske inden torsdag d. 28. februar 2019. Melder man fra senere tilfalder startgebyret BLR. 
7) Program for dagene lægges på www.broagerlands-rideklub.dk og Facebookgruppen lørdag den 23. februar 2019. 

Det bliver også hængt op på diverse opslagstavler på rideskolen. 

 


