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E-stævne 
Lørdag den 11. Februar 2023 

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 
   
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.  

Tilmelding  via NemTilmeld på sth.nemtilmeld.dk 

Startgebyr: Elevrytter inkl. Hesteleje   kr. 50  

 Privatrytter  kr. 40 
 SKAL betales på MobilePay 56577 INDEN stævnets 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.  

Tilmelding til E-stævnet forudsætter, at du/dine forældre tager mindst én - meget gerne flere 
hjælpervagter til en af de tre kommende stævner.…. I flok løfter vi mest.  

Vælg den dato - enten formiddag eller eftermiddag - hvor det passer bedst at hjælpe. Så vil I 
blive kontaktet med nærmere information om det præcise tidspunkt. Vagterne har en varighed af 
2 timer. Tilmelding til vagten er bindende! Skulle du mod forventning blive forhindret, er det DIT 

ansvar at skaffe en anden. 

HJÆLPERVAGTER - for personer over 15 år 
Skriver For at være skriver, skal man være rimelig hurtig på tasterne, da det er online. 

Cafeteria Man skal være over 15 år for at kunne varetage en cafeteriavagt. Unge under 18 
kommer til at stå sammen med en voksen.  

HJÆLPERVAGTER - for personer under 15 år 
Der kommer som vanligt lister op til port åbner/klatsamlervagter i hallerne. Med de søde og 
hjælpsomme elever STH har, bliver det jo en smal sag at udfyldt de vagter 

HUSK - det er sjovt at hjælpe - og vi hygger os. 

https://sth.nemtilmeld.dk/

