
Fastelavn på NSPR 

Propositioner 

Søndag d. 27. februar 2022 kl. 9:00 

Man kan stille op 1 gang, i følgende klasser: 

Skridt klasse med 6 ringe - pris 100 kr. (private 75 kr.) 

Trav klasse med 8 ringe - pris 100 kr. (private 75 kr.) 

Galop klasse med 10 ringe - pris 100 kr. (private 75 kr.) 

Der rides af sikkerhedsmæssige hensyn i hold, men konkurrencen er individuel. 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 sikkerheds godkendt ridehjelm, ridebrugbare ridesko/støvler med glat/let rillet 

sål. Ved manglende emner henvises til DRF’s breddereglement og DRF’s fælles reglement. 

3. Arrangementet er indendørs, stævnebanen er en B-bane 20 X 40 og opvarmningsbanen er 20 X 30 i 

ponyrideskolen enden. Private rytter opfordres til at skidte i gang samt skridte af udenfor hvis 

vejret tillader det. 

4. Anmeldelse skal ske hos ridelærer Kirsten Hansen, Simone Sivertsen og Lærke Matthiesen. Private 

skal tilmelde sig hos Tanja Moestrup på mail mtmoestrup@gmail.com eller 27835908. Husk at 

skrive i beskeden hvilken klasse I deltager i. 

5. Fastelavn på NSPR er åben for alle som er medlem af NSPR. 

6. Spørgsmål om arrangementet skal rettes til ridelærer Kirsten Hansen, Simone Sivertsen og Lærke 

Matthiesen. 

7. Man kan ikke være udklasset fra nogen discipliner eller klasser til NSPR’s fastelavn. 

8. Indskud for ringridning er for rideskoleryttere 100 kr. i alle klasser. Privat indskud 75 kr i alle 

klasser. 

9. Betaling skal ske i sekretariatet på stævnedagen, senest 30 min før klassens start. Vi opfordre til at 

dette sker på mobilepay nr . Betal dog ikke før stævnet. 

10. Anmeldelsesfrist er lørdag d. 13. februar. Efteranmeldelser er ikke muligt. 

11. Startlister vil ligge på nspr.dk og hænge i stalden senest d.21. februar. 

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

stævnet eller på ud- og hjemrejse, hverken for hest, personer eller ejendele. 

13. Vennerne vil være åben med koldt og varmt mad og drikke under hele stævnet. 

På dagen slå vi katten af tønden til fods, det er gratis for alle børn og deltage, forældre må gerne deltage 

i, at slå katten af tønde, det vil dog koste 20 kr. for deltagelse. 

Tønderne vil være aldersopdelt i følgende kategorier: 

0-6 år, 7-10 år, 11-17 år og 18+(husk det koster 20 kr.) 

Der er slikposer til alle børn. Der vil under tøndeslagningen bliver kigget på bedste udklædning i hver 

kategori og disse kåres sammen med kattekonge og kattedronning lige efter tøndeslagningen er færdig.  

Med Venlig Hilsen 

Stævneudvalget 
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