
Nissespring 
27 december 2016 

 
Alle klasser rider hest og pony sammen. 
 
Klasse 1.  Bom med trækker  met. B0 
Klasse 2.  Kryds med trækker  met. B0 

Klasse 3.  Bom met. B0 

Klasse 4.  Kryds met. B0 
Klasse 5.  30 cm  met. B0 

Klasse 6.  40 cm  met. B0 

Klasse 7.  50 cm met. B0 
Klasse 8.  60 cm met. B0 

Klasse 9.  Toben met. B3 

Klasse 10. Stilstaffetspring (vil foregå fra bom-60cm, alle på holdet springer 
samme højde)*  

 

Almindelige bestemmelser 
1) Stævnet afholdes på Klimagården, Guldborgvej 90, 4990  Sakskøbing 

2) Stævnet er åbent for KLIK, SGR, SAR og LFHR 

3) DRF's reglement er gældende, hvor intet andet er anført 
4) Der rides indedørs 20x40 bane. 

5) Opvarmning foregår ude, hvis vejret tillader det. 

6) Seneste tilmelding d. 20 December 2016 til Sasha 
7) Efteranmeldelse modtages såfremt tidsplanen tillader det 

8) Indskud kr. 70,00 pr. klasse, 10 kr. for klasse 9 og 70kr. pr. rytter i 

klasse 10. 
9) Klubben påtager sig intet ansvar for sygdom eller ulykkestilfælde i   

        forbindelse med stævnet. 
10) Klubben forbeholder sig ret til at sammenlægge el. aflyse klasser. 

11) Man må godt være klædt ud, men pyntningen må ikke genere hesten       

        ved ridningen  
12) Udstyret må gerne have jule farver, altså rød, grøn, gul, guld osv. 

13) Alle under 18 skal have ridehjelm og sikkerhedsvest på.  

14) * Er åben for alle, vil følge breddeaktiviteters regler, der er 3 på samme 
hold, som alle skal igennem en springbane, første rytter rider 8 spring, 

derefter aflevere første rytter stafetten til anden rytter, anden rytter rider en 

ny bane på 8 spring, derefter aflevere anden rytter stafetten til tredje rytter, 
tredje rytter rider sin bane på 8 spring.  

 

Cafe KLIK vil være åben under hele stævnet 
Husk at KLIK`s medlemmer kan samle point til KLIK's rangliste 

Henvendelse vedr. stævnet: Sasha Bech Petersen tlf. 21 47 69 63 

sashabech@hotmail.com 
  


