
 

 

Ministævne  
Lørdag og søndag d. 13-14 oktober 

 

Klasser lørdag den 13. oktober 2018  Klasser søndag den 14. oktober 2018 

1. LD1 – Rideskole 

Åben for Rideskole 

- Én ekvipage 

- To ekvipager 

      8.     Forhindringsbane 

Åben for alle 

 

2. LC1 

Åben for Rideskole 

- Afd. A 

- Afd. B 

      9.   Bomklasse 

Åben for alle 

 

3. LC2 

Åben for Rideskole 

- Afd. A 

- Afd. B 

      10.   40 cm. – Metode B0 

               Åben for Rideskole 

4. LC3  

Åben for Rideskole 

11 40 cm. – Metode B3 

Åben for alle 

5. LD – Valgfrit program 

Åben for alle klubben medlemmer 

12.  50 cm. – Metode B3 

Åben for alle 

 

6. LC – Valgfrit program 

Åben for alle klubben medlemmer 

13.  60 cm. – Metode B3 

Åben for alle 

7. LB – Valgfrit program 

Åben for alle klubben medlemmer 

14.  70 cm. – Metode B3 

 Åben for alle 

 15. 80 cm. – Metode B3 

Åben for alle 

 16. Valgfri højde – Metode B3 

Åben for alle 

 

Klasse 1 – 3 opdeles i to afdelinger. Det er Rideskolelærer Kirsten, der beslutter hvilke ekvipager der rider i 

hvilken afdeling – dette har Ungdomsudvalget ingen indflydelse på. 

 

Ved klasse 5 – 7 bestemmer ekvipagen selv hvilket program, i den pågældende klassetype, der vil rides. 

Dette skal anføres ved tilmeldinger. (Ved nok starter vil vi prøve at opdele i pony og heste klasser) 

OBS. Se punkt 19 i bemærkninger til stævnet om at startende ryttere på let øvet eller øvet hold på 

rideskolen og som part og privatrytter skal hjælpe til ved stævnet!!!!! 

 

http://www.nspr.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=28


Bemærkninger til stævnet 

1. Ministævnet afholdes på Næstved Sportsrideklub, Kommandantvej 20, 4700 Næstved 

2. Stævneansvarlig: Tina Madsen 

3. Stævne afholder udendørs på to baner. Stævnebanen for Dressur er B-bane (20x40 cm.) og for spring A-

bane (20x60 cm.) Opvarmningsbanen vil være markeret ved siden ad stævnebanen. Ved ekstrem dårligt 

vejr, vil stævnet blive rykket indendørs med tidsændringer, i sidste fald, med aflysninger af nogle klasser. 

4. Anmeldelse til Ministævnet foregår til Rideskoleryttere til Ridelærer Kirsten Hansen. For privatryttere til 

Mail: ungdom@nspr.dk HUSK at påføre rytternavn, hestenavn og klasse nr. 

5. Ungdomsudvalget forbeholder sig ret til at afvise efteranmeldelser, hvis tidplanen ikke tillader dette. 

6. Alle klasser er åben for både heste og pony og vil blive afviklet derefter. 

7. Ministævnet er åbnet for alle ryttere, som er medlem af NSPR. 

8. Spørgsmål vedr. stævnet, skal rettes til: ridelærer Kirsten Hansen eller til Tina Madsen på mail: 

ungdom@nspr.dk 

9. Startgebyr  

Rideskoleryttere til start i rideskoleklasser: 100 kr. 

Ryttere til start på privatponyer/heste/parter, i alle åbne klasser: 75 kr. 

Ryttere til start på rideskoleponyer/heste i klasse 8 og 9: 50 kr. 

10. Rosetdotering 

Rideskoleryttere til start i rideskoleklasser, får alle en roset. 

Ryttere til start i åbne klasser, bliver placeret efter DRF’s placeringsregler.(sløjfestævne) 

Ryttere til start i klasse 8 og 9, får alle en roset. 

11. Betaling sker på stævnedagen. Rideskoleryttere skal betale minimum 30 min. Før klassens start og 

privatryttere skal betale minimum 1 time før klassens start. Hvis betaling ikke er sket rettidigt, 

forbeholder klubben sig ret til af nægte den pågældende ekvipage start. 

12. DRF’s OUT-regler er gældende. 

13. Anmeldelsesfrist lørdag den 29/09-2018 

14. Foreløbige startliste vil ligge på www.nspr.dk fra onsdag den 03/10-2018 og endelig mandag den 

08/10-2018 

15. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse eller sammenlægge klasse i tilfælde af for få tilmeldinger. 

16. Klasse 5-7 som er åbne dressurklasser, vil blive bedømt af en DRF uddannet Dommer. Klasse 1-4, som er 

Rideskoleklasse, vil blive bedømt af DRF uddannet Dommer, så vidt tidsplanen tillader det, ellers vil erfaren 

NSPR dressurrytter træde til. Klasse 8-16 som er springklasser vil blive bedømt af NSPR springrytter. Man 

skal gå på springhold for at starte 70 cm og op efter. 

De rytter som går på springhold på rideskolepony, skal tilmelde sig hos Kirsten Hansen. 

17. Næstved Sportsrideklub påtager sig intet ansvar for uheld, skader eller tyveri, i forbindelse med stævne 

eller ud- og hjemrejse, hverken for heste, personer eller ejendele. 

18. Vennerne vil have åben med kold og varmt, mad og drikke under hele stævnet. 

19. For at du kan starte til stævnet, skal du som rytter på let øvet eller øvet hold på rideskolen og som part 

og privatrytter arbejde frivilligt med at hjælpe til under stævnet i minimum 2 timer . 

Forældre til børn under 12 år og forældre til børn (alternativt børnene selv) over 12 år giver altså 2 timers 

frivilligt arbejde .  

Der udleveres sedler til alle dem der vil starte, med afkrydsnings felt, så der er mulighed for at vælge 

hvornår det passer bedst at lægge disse timer.  Det er en beslutning der er truffet af Ungdomsudvalget for, 

at vi har hjælpere nok til at kunne gennemføre stævnet. 

 

 

mailto:ungdom@nspr
http://www.nspr.dk/

