
PONY/HEST FORVENTET HØJDESPRING HOLD

 PONY 70 CM 1
 PONY 100 CM 2
 PONY 120 CM  3
 HEST 100 CM  4
 HEST 125 CM  5

• Vi starter kl. 12.00 med ponyerne.

• Hestene forventes at starte kl. 15.

•  Alle inddeles efter hvor højt ekvipagen tidligere har 
sprunget eller forventer at springe. Det er ikke start-
højden, men forventet højdespring, men måske er  
det denne dag, rekorden skal  fornys.  

•  Hvis der er mange tilmeldinger, deles ekvipagerne  
på flere hold. 

•  Det endelige program bliver offentliggjort lige før jul. 

• Åben for alle medlemmer af HDR på deres egen pony/hest. 

•  Alle, som normalt får springundervisning på elevpony/ 
elevhest må deltage. Dog begrænsning på max højde.

•  Deltagergebyr 50 kr. for hver ekvipage, som betales  
på dagen ellers vil der ske  opkrævning på næste faktura. 

• Der er rosetter til alle, hvor højdespringet angives på.  

•  Der er en ekstra vinderroset til den ponyekvipage  
og den hesteekvipage, som springer højst. 

•  Morten angiver højden på rosetterne  
og udråber vinderen for ponyer og heste. 

•  Hver ekvipage har 3 forsøg på hver højde eller Morten 
beslutter, om ekvipagen skal stoppe eller fortsætte. 

•  Tilmelding pr. mail: spring@hedenstedrideklub.dk  
eller aflever blanketten til Morten.

•  Tilmelding senest søndag d. 14. december 2014 
(bindende!)

•  Tilmelding mulig efter denne dato, men ikke muligt  
at modtage roset.  

• Ved spørgsmål send mail eller ring 30 93 68 92 (Dorrit)

KOM OG FÅ EN HYGGELIG DAG PÅ HDR. 

TRADITIONEN TRO AFHOLDES DER HØJDE-
SPRING MELLEM JUL OG NYTÅR NU UDVIDET  
MED ROSETTER TIL ALLE DELTAGERE OG  
MULIGHED FOR AT KØBE MAD OG DRIKKE  
I LØBET AF DAGEN. 
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For alle medlemmer d. 27. december 2014

Kom til en hyggelig dag på Hedensted Rideklub

Højdespring


