
Kære alle ryttere og Forældre 
 
Vi er glade for, at I vil læse om dette nye tiltag fra DRF. (se beskrivelse på næste side) 
 
Holdet består af:  
 
Rytter 1 

 
 
Pony/hest LD1 
  

Rytter 2 
 
pony/hest LD1 
  

Rytter 3 
 
pony/hest LC1 
  

Rytter 4 
 
Pony/hest LC1 
 

Træner: Janni 
 
Denne gang vil tilmeldingen blive således, at alle ryttere fra Let øvet og øvet hold, kan tilmelde sig 
(senest 05/10-2019) Forældre skal have læst og underskrevet også. 
Alle der har tilmeldt sig rettidigt, er med i udtrækningen til det nye hold.  
Holdet vælges i samarbejde af Kirsten Hansen og Janni Jacobsen og de 4 ryttere vil blive kontaktet.  
 
Janni vil stå for træning og gøre jer klar til, at ride både på ude- samt hjemmebane. Træning vil bestå af 
4 lektioner (trænings timer) som ligger lørdag efter rideskole. 
 
Hermed datoer og adresse: (datoer vil komme, når vi ved hvem vi er kommet i pulje med, dog kan vi ikke 
sige hvilket datoer det bliver, så alle skal være fleksible for at vi kan komme afsted.) 
 

Lørdag den ?/?-???? kl. 13:00 

 
Næstved Sportsrideklub(Distrikt D05) 
 
Kommandantvej 20  
4700 Næstved  
http://www.nspr.dk 
 

Økonomi 
 

1. pulje Undervisning 4 lektioner = 500,00 kr. (bliver trukket over klubmodul)  
1. pulje Startgebyr 3x90,00 kr. = 270,00 kr.  
2. pulje Undervisning 4 lektioner = 500,00 kr. (bliver trukket over klubmodul)  
2. pulje Startgebyr 3x90,00 kr. = 270,00 kr. 
3. pulje Undervisning 4 lektioner = 500,00 kr. (bliver trukket over klubmodul)  
3. pulje Startgebyr 3x90,00 kr. = 270,00 kr. 
 

 
Derudover vil der komme transport af træner og pigerne til de andre klubber.  

 

Beklædning 

 
Hjelm (godkendt VG1) 
Hvide bukser 
Mørk jakke (evt. sponsor jakke) 
Ridestøvler (lange eller korte med leggins) 

Vigtigt! husk ekstra varmt tøj med 


 



Beskrivelse: 
 
Hvad er DRF Elevskole Cup:  
DRF Elevskole Cup er en landsdækkende turnering for elevryttere. Turneringen foregår fra oktober 2019 til 
maj 2020. Denne cup giver elevskoleryttere en unik oplevelse, for at deltage i stævner, hos andre klubber 
med Elevhold, og klubben skal ikke tænke på at skulle transportere elevhestene. I denne cup er det kun 
ryttere der skal køre til stævnet, mens den stævneansvarlige klub (værtsklubben) står for at stille 
pony/heste til rådighed for de deltagende ryttere.    
 

Nedenfor finder I turneringsplan for alle tilmeldt Elevskole Cup deltagere 2020. 

De holdledere, der er markeret på turneringsplanen, skal kontakte de øvrige holdledere i puljen med 

forslag til datoer for afvikling af stævnerne. Følg med på Link: 

  

Oversigt over afvikling: 

1. runde skal være afviklet senest d. kommer 

2. runde skal være afviklet d. kommer  

3. runde skal være afviklet d. kommer  

 

*Bemærk opdateret d. kommer 

  

ØST: Turneringsplan 

SYD: Turneringsplan 

NORD: Turneringsplan  

Finalen: 

Finalen finder sted ved det store stævne hos Equitour Aalborg i weekenden den 22.-24. maj 2020. 

Tidsplan og info kommer senere.  

Trøstepuljen: 

Deadlines for tilmelding hvis holdet er udgået af 1. eller 2. runde 

Udgået af 1. runde: Deadline Kommer 

Udgået af 2. runde: Deadline Kommer 

 

Klik her for tilmelding 

Trøstepuljen 1: (Hold som er udgået efter 1. Runde) 

Oversigt over tilmeldte hold i Trøstepuljen 1. Holdlederen som står øverst med fremhævet skrift, har 

ansvar for at kontakte de andre hold, for aftale om stævne datoer. 

I trøstepuljen skal der ikke indsendes resultater. 

Hvad forventer vi af rytter og forældre: 

Vi forventer at holdet samarbejder med deres træner samt hjælper hinanden som et hold, og får det 

bedste ud af denne turnering. 

Vi forventer stor opbakning af forældre både til træning og ved afholdelse af stævne (ved afholdelse af 

stævne, skal vi have sat bane op og ned i ridehuset i samarbejde med en som har prøvet det før 😊). 

Det er vigtigt at der hjælp at hente hos forældre, så dem på holdet, for den mest uforglemmelig oplevelse. 

Når holdet er blevet dannet, vil der blevet indkaldt til møde hvor alt vil blive gennemgået. 



 

Ved yderligere spørgsmål er i velkommen til at kontakte Tina Madsen eller Janni Jacobsen på mail: 
ungdom@nspr.dk eller fang os i privatstalden.  

 

Læs event: nedenstående fra forrige gang 😊 
http://www.ridehesten.com/nyheder/naestved-er-vilde-med-elevskole-cup/46964 
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