GUIDE TIL STÆVNE-RYTTERNE
Det kan være svært at overskue hvordan sådan en stævnedag skal forløbe
hvis man ikke liiige er så stiv i dét der stævne-noget, så derfor er der her en
lille vejledning, der kan hjælpe lidt på vej. Ellers ring eller sms på 2256 2864
til Helle mell. 8 og 12.
Du skal tjekke de endelige starttider fredag efter kl. 17. Følg linket på vores
hjemmeside ind på ”drf live” og går ned på teksten der refererer til Viborg
Rideklubs stævne. Hér klikker du dig ind på din klasse og ser hvilken starttid
du har fået. HUSK hvis du skylder startgebyr, så skal komme op i
sekretariatet og betale INDEN klassen starter.
Hvis du er den FØRSTE, der skal ride ponyen, så skal du komme mellem 4560 minutter før din starttid, for at gøre ponyen fin (du må gerne flette den) og
sadle op. Du skal også lige varme lidt op, inden du skal ind på stævnebanen.
Hvis ponyen ER i brug, så skal du være her SENEST når den går på
stævnebanen med den rytter, der rider den før dig. Så overtager du den, når
hun er færdig og kommer ud på opvarmningsbanen igen. Til holdridning er
nogle få af ponyerne sadlet op (fra klassen før), men kom i GOD tid for en
sikkerheds skyld, da det ikke lige er en dag som denne, der skal være stress
på for rytteren ☺
Ridetøj/stævnetøj… Du må gerne have stævnetøj på (hvide ridebukser og
ensfarvet mørk jakke samt handsker, men ellers kommer du bare i det du
plejer at ride i. Hjelm er påbudt og helst støvler. Til fastelavnsstævne må du
gerne have kostume på; bare det ikke flagrer eller larmer.
Ponyfræserne har lister over, hvornår I skal de forskellige ting og I bedes
respektere tidspunkterne, som er lavet sådan at ponyerne ikke bliver belastet
mere end det er nødvendigt. Det er jo lidt en lang dag for dem, og vi skal
passe godt på dem ☺
Opvarmningsbanen er den store gamle hal og stævnebanen er den store nye
ridehal. Præmieoverrækkelse for LD klasser finder sted til fods i det nye
cafeteria (kun de placerede ryttere) og for holdridning (alle ryttere) til fods på
stævnebanen - alle klasser kort tid efter den pågældende klasses sidste rytter
har redet. Man kan løbende følge med i placeringerne ved sekretariatet.

