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Et godt sted at være – et godt sted at lære 

Sportsrideklubben Thisted 

E-stævne 
Lørdag den 11. Juni 2022 

Så er der stævne igen…. Og vi glæder os….. 

Dette stævne er eksklusivt for klubbens egne medlemmer – lille som stor – ung som gammel – 

nybegynder som rutineret…. Alle kan være med.  

Vi håber, I vil være med til at gøre denne så god og festlig som mulig.  

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, hvilke klasser du kan starte 

Elevryttere må have én start pr. pony/hest. Man kan starte på to ponyer/heste, så længe der er 

plads og under hensyn til den enkelte pony/hest. Snak med din underviser.  

Privatryttere må have to starter pr. hest/pony på dagen.  

Kæpheste-ryttere må have to starter. Kæphestene kan gå med ubegrænset antal ryttere.  

Tilmelding: På listerne i de to ride haller.  

HUSK at deltagelse i stævne også giver en hjælpervagt til en af de mange opgaver ved stævnet 

til dig som rytter og dine forældre…. I flok løfter vi mest.  

Startgebyr: Elevrytter inkl. Hesteleje   kr. 50  

 Privatrytter  kr. 40 

 Kæphest  kr. 30 

 SKAL betales på MobilePay 56577 INDEN der stilles til start. 

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

HUSK….…når i støtter cafeteriet – støtter i også klubben.  

Klargøring fredag kl. 16-18 

Fredag den 10. juni er der klargøring af rideskole og ponyer/heste fra kl. 16.  

Børnene strigler, fletter og pynter hestene, mens de voksne gør rideskolen klar til den hyggelige 

dag.  Der er masser af opgaver, der kræver voksne hænder….. feje, pynte, gøre rent mv….  

Vi slutter dagen med at spise pizza i rytterstuen – det er en hyggelig aften. Klubben giver pizza. 

Sodavand kan købes.  Tilmelding nødvendig – på samme seddel som tilmelding til stævne.  


