
ROR’s Julestævne december 2019 
 

I inviteres hermed til Roskilde Rideklubs udvidede  
elevskolestævne lørdag d. 7. december  

 

 
 

 
 

Klasse 1 

LD1 - hold 
 
Pris 100 kr. 

For elever som rider på 
begynderhold og som måske for 
første gang gerne vil prøve at ride 
for en dommer. Eleverne rider på 
små hold. 

 
Klasse 2 

LD1 – LD2 
 
Pris 100 kr. 
 

For elever som rider på begynder- 
eller fortsætterhold 
 
Rides på bane B 20x40 

 
Klasse 3 

Kæpheste 
 
Pris 25 kr. 

For alle som gerne vil spring en bane 
på deres kæphest 

 

Juleshow 

 
Præmieoverrækkelse for klasse 1,2 og 3 

 
 

Klasse 4 
LC-klasse  
 
Pris 100 kr. 

For elever som rider på fortsætter- 
eller øvet hold 
 
Rides på bane B 20x40 

 
Klasse 5 

LD2-LA6 procentklasse  
 
Pris 75/100 kr. 

Åben for medlemmer af ROR inkl. 
parter 
 
Pony rides på bane B 20x40 
Hest rides på bane A 20x60 

 
Præmieoverrækkelse for klasse 4 og 5 

 



 
Tilmelding skal ske via klubmodul: 

Her skal du logge ind på din profil for at tilmelde dig. HUSK at angiv hvilken klasse 

du vil starte og minimum 3 hesteønsker. 

 

Startlister 

Startlister vil være at finde på https://online.equipe.com eller på app’en ’Equipe’, som 

også vil være live med resultater under hele stævnet. 

 

Café 

På dagen vil der være salg af toast, pomfritter, kaffe, sodavand, kage, slik m.m. 

 

Udklædning 

Udklædning til hest er tilladt i alle klasser, så længe det ikke er til fare for hest eller 

rytter.  

 

Vi glæder os meget til at se jer alle i flotte julekostumer!  

Julehilsner fra Elevskolen på ROR 

VIGTIGT: Se regler og øvrige bestemmelser på de næste sider à  



Klasseinformationer 

Elevklasse 1: LD1 - hold 
Klassen er åben for Elevskolens begynderelever. Eleverne rider på hold med mulighed for hjælp. 

Trænerne sammensætter holdene. 

Rosetter til alle deltagere. 

 

Elevklasse 2: LD1 - LD2 dressur. Sløjfeklasse med placeringer 
Klassen er åben for Elevskolens begynder- og fortsætterelever. 

Klassen er åben for ryttere, der rider et program, de ikke har vundet eller været placeret i 2 gange 

(eller højere klasser)  

Placeringsrosetter til placerede. Øvrige deltagere modtager deltagerroset. 

 

Elevklasse 3: Kæpheste 
Klassen er åben for alle. Man springer en ca. 60 cm bane med sin kæphest. Der er rosetter til de 

første 3 placeringer. 

 

Elevklasse 4: LC-klasse dressur. Sløjfeklasse med placeringer 
Klassen er åben for Elevskolens fortsætter/øvede elever. Klassen er åben for ryttere, der rider et 

program, de ikke har vundet eller været placeret i 2 gange (eller højere klasser) 

Placeringsrosetter til placerede. Øvrige deltagere modtager deltagerroset. 

 

Klasse 5: Dressur: Procent- og sløjfeklasse med placeringer 
Valgfrit program. Alle dressurprogrammer fra LD2 – LA6 er velkomne. Klassen er åben for alle 

medlemmer af ROR inkl. partryttere. Det er muligt for en ekvipage at have to starter – i to 

forskellige programmer - i denne klasse. Placeringsrosetter til placerede. Alle deltagere, der rider til 

mere end 50 % modtager roset. Ponyer rider på B-bane, heste på A-bane. DRF’s OUT-regler er 

gældende. 

 

Propositioner for Roskilde Rideklubs udvidede elevstævne d. 7.december 2019 
• Arrangør: Elevskolen på Roskilde Rideklub (ROR), Vesterdal 2C, 4000 Roskilde 

• Tilmelding via klubmodul 



• ROR’s trænere tildeler hestene til eleverne. Det er muligt at skrive ønsket hest ved 

tilmeldingen. Det kan ikke garanteres, at eleven får den ønskede hest, så det anbefales at 

skrive et par heste på tilmeldingen. 

• Spørg din underviser, hvilken klasse, der er bedst for dig. Husk, du kan være udklasset.  

• Klasserne koster 75,00 DKK + 25,00 DKK i hesteleje. 

• Startlister vil blive opdateret løbende på https://online.equipe.com eller via app’en ’Equipe’. 

• Endelige startlister vil være at finde senest fredag d. 6. december kl. 15 

• Anmeldelsesfrist: søndag d. 1.december 2019 

• Efteranmeldelse: I det omfang tidsplanen tillader, mod + 50 % i startgebyr. 

• Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre i tidsplanen, samt aflyse eller sammenlægge 

klasser med mindre end 3 tilmeldte ekvipager. 

• HJÆLP: ALT hjælp tager vi imod med kyshånd. Fredag skal vi bruge hjælp til at pynte op 

og gøre rent på tribunerne. Lørdag har vi brug for hjælp i cafeen og til kagebagning - skriv 

SMS til Mette Benzon tlf. 20131611  

 

Almindelige bestemmelser: 

• Hvor intet andet er anført, gælder DRF’s almindelige bestemmelser. 

• Udklædning til hest og rytter tilladt i alle klasser, så længe det ikke er til fare for hest eller 

rytter. 

• Alle elever og ryttere under 18 år skal have godkendt ridehjelm på ved al kontakt med 

hest/pony samt på banen (også præmieoverækkelse). Ved brud på dette diskvalificeres 

rytteren. 

• Alle ryttere skal bære ridestøvler med lange skafter eller jodpurs med tilhørende leggings i 

alle klasser. 

 
 
 
 


