
 
 
 

Fastelavn på NSPR 
 

Propositioner 

 

 

Søndag den 03-03-19 
 
 

Discipliner: 
• Slå katten af tønden - Til fods.  
• Præmier for flotteste udklædning.  
• Ringridning.  

- Kun skridt. 
- Kun trav. 
- Kun galop 

 

Der er rosetter til alle startende ryttere. 

 

 

Discipliner: 

 

Slå katten af tønden: Alle er velkommen til at deltage i slå katten af tønden. Det foregår UDEN hest. 
Forældre indskuddet er 20 kr. for at deltage, børn er gratis. Aldersfordeling på henholdsvis: op til 6 
år, 7-9 år, 10-16 år, og Forældre. Søskende er også velkommen til at deltage gratis. 

 

Flotteste udklædning: De anonyme dommere udvælger en vinder af henholdsvis hver 
aldersgruppe under slå katten af tønden. Kåring af vinderne vil foregå efter slå katten af tønden. 

 

Ringridning: Skridt klasse med 6 ringe - Trav klasse med 8 ringe - Galop klasse med 10 ringe. 
Der rides i hold af sikkerhedsmæssige grunde, men konkurrencen er individuel.  
 

Man kan kun deltage i 1 klasse, så man skal vælge hvilken 😊skridt, trav eller galop.  
Galop er delt op, så rideskole og privat har hver deres klasse. 
 
Der er rosetter til alle. 

 

Almindelige bestemmelser: 

 

1. Fastelavn afholdes på Næstved Sportsrideklub v. Stald Bent Pedersen, kommandantvej 20, 

4700 Næstved. 
 
2. Det er tilladt at ride med kostume i alle disciplinerne, men sikkerhedsreglerne skal overholdes. 

Alle ryttere skal bære ridebrugbare ridesko/støvler med glat/let rillet sål og 

sikkerhedsgodkendt ridehjelm. Ved manglende emner henvises til DRF's breddereglement og 

DRF's Fælles reglement. 



 

3. Arrangementet er indendørs arrangement. Stævnebanen er B-bane (20x40) og 

opvarmningsbane er 20x30 i pony rideskolens ende. Der henvises til at skridte til og fra 

udendørs hvis vejret tillader det. 
 
4. Anmeldelse for Rideskoleryttere går til ridelære Kirsten. Anmeldelse for Privatryttere 

sendes på mail: ungdom@nspr.dk 
 
5. Fastelavn på NSPR er åbent for alle som er medlem af NSPR. 
 
6. Spørgsmål om arrangementet skal rettes til ridelærer Kirsten eller ungdom@nspr.dk 
 
7. Man kan ikke være udklasset fra nogen discipliner eller klasser til NSPR's fastelavn. 
 
8. Indskud for Ringridning er for Rideskoleryttere er 100,- og for Privatryttere er 75,-

. Slå katten af tønden for voksne koster 20,- pr. voksen. 
 
9. Betaling sker i sekretariatet på stævnedagen minimum 30 minutter før klassens start. 
 
10. Anmeldelsesfrist søndag den 23.02.2019. Efteranmeldelse er muligt så længe 

tidsplanen tillader dette. 
 
11. Startlister vil ligge på nspr.klub-modul.dk fra mandag den 25.02.18 og på klubben 

facebookside (Næstved Sportsrideklub - NSPR 
 
12. Næstved Sportsrideklub påtager sig intet ansvar for uheld, skader eller tyveri i forbindelse 

med stævnet eller ud- og hjemrejse, hverken for heste, personer eller ejendele. 
 
13. Vennerne vil være åben med koldt og varmt, mad og drikke under hele stævnet. 
 

 

Med venlige hilsen 
 

Ungdomsudvalget 


