
 

Fastelavns-SPONSOR-stævne 
den 5 og 6 marts 2022 

Ny bund og ny barriere i ridehallen 
 

 
Alle startgebyrerne fra dette stævne går ubeskåret til Ny bund og ny barriere i ridehallen. 
 
KLASSER LØRDAG 5 marts 2022: 

Nr. Klasse Startgebyr Præmier Bemærkninger 

1 Holdridning uden 
galop  

Min. 100 kr. Sløjfe til alle 
Præmie til bedst udklædte på hvert 
hold 

Kun for  
LØRDAGSHOLD 

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. 

 
Præmie 

 Til det barn og den voksne ved ridefys, som betaler det højeste startgebyr.  

 Til det lørdagsbarn, ponyrytter og hesterytter, der betaler det højeste startgebyr. 
 

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. 
 

Tilmelding  
1. på sedlen i stalden, senest lørdag den 26. februar 2022. 
2. Startgebyr betales og sponsorkontrakter afleveres i sekretariatet på stævnedagen, før man rider.  
3. Sidste framelding: skal ske inden torsdag d. 3. marts 2022. Melder man fra senere tilfalder 

startgebyret BLR. 
 

 

Fastelavns-SPONSOR-stævne 
den 5 og 6 marts 2022 

Ny bund og ny barriere i ridehallen 
 

 
Alle startgebyrerne fra dette stævne går ubeskåret til Ny bund og ny barriere i ridehallen. 
 
KLASSER LØRDAG 5 marts 2022: 

Nr. Klasse Startgebyr Præmier Bemærkninger 

1 Holdridning uden 
galop  

Min. 100 kr. Sløjfe til alle 
Præmie til bedst udklædte på hvert 
hold 

Kun for  
LØRDAGSHOLD 

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. 

 
Præmie 

 Til det barn og den voksne ved ridefys, som betaler det højeste startgebyr.  

 Til det lørdagsbarn, ponyrytter og hesterytter, der betaler det højeste startgebyr. 
 

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. 
 

Tilmelding  
4. på sedlen i stalden, senest lørdag den 26. februar 2022. 
5. Startgebyr betales og sponsorkontrakter afleveres i sekretariatet på stævnedagen, før man rider.  
6. Sidste framelding: skal ske inden torsdag d. 3. marts 2022. Melder man fra senere tilfalder 

startgebyret BLR. 


