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Et godt sted at være – et godt sted at lære 

Sportsrideklubben Thisted 

E-/Sponsorstævne 
Den 12. september 2020 kl. 11-? 

Så er der stævne igen…. Vi glæder os…  

Dette stævne er eksklusivt for klubbens egne medlemmer.  

Det er et sponsorstævne, så vi kan få skaffet midler til klubben efter det svære forår med nedlukning og 

ekstra omkostninger. 

Vi håber, alle vil være med til at skaffe sponsorer og gøre denne dag ekstra festlig og god.  

Konkurrence-klasser: KOM Kommandoridning 

LD LD1 og LD2 

LC LC1, LC2 og LC3  

LB LB1, LB2 og LB3 

LA LA1, LA2 og LA3 

KÆP D Kæpheste dressur 

KÆP S Kæpheste spring 

Tal med din ridelærer om, hvilken klasse du skal starte.  

Elevryttere have én start pr. pony/hest. Man kan starte på to ponyer/heste, såfremt der er plads og under 

hensyn til den enkelte pony/hest. Privatryttere må have to starter pr. hest/pony på dagen.  

Tilmelding: På de ophængte lister i de to ridehaller. HUSK at deltagelse i stævne også giver en hjælpervagt 

til en de mange opgaver ved stævnet til dig som rytter og dine forældre…. I flok løfter vi mest.  

Startgebyr:  Elevrytter kr. 50 – Privatrytter kr. 40 - Kæpheste kr. 30 

 

Sponsoraftaler: Der ligger sedler i cafeteriet og de kan udskrives fra klubbens hjemmeside.  

Der må gerne laves mange aftaler pr. rytter.       

Underskrevne sponsoraftaler skal afleveres i sekretariatet på dagen, samtidig med betaling af startgebyr.  

Point og totalbeløb påføres af sekretariatet. Sponsor og beløb noteres op på en liste. Rytter får 

sponsorsedler tilbage sammen med kritikken ved præmieoverrækkelsen. Rytter giver aftalen til sponsor. 

Sponsor kan umiddelbart derefter betale det sponsorerede beløb (Betaling inden 14 dage efter stævnet) 

Der er en præmie til den rytter, der rider det største beløb ind til klubben ved dette stævne – så kom frisk!! 

Klargøring fredag kl. 16-18. 

Fredag den 11. september er der klargøring af rideskole, ponyer og heste fra kl. 16.  

Børnene strigler og pynter hestene, mens vi forældre fejer/luger og pynter rideskolen.  

Vi slutter dagen med at spise pizza i rytterstuen kl. 18 – husk penge til pizza og sodavand.  

Tilmelding nødvendig (på samme seddel som tilmelding til stævnet) 

Cafeteria: Der er åben under stævnet og der er mulighed at købe lidt mad, kaffe, kage og slik.  

Husk I støtter cafeteriet – støtter i også klubben.  

 


