
Propositioner 
 Breddedag i Distrikt 2 

Søndag den 30. oktober 2011 
 

Stævnet afholdes hos 
Hesselrød Rideklub 

Aulholm 
Langstrupvej 9 

3480 Fredensborg 
 

Breddedagen bliver igen i år afholdt som et ”par-stævne”. Dvs. 2 ekvipager 
tilmelder sig en klasse samlet og deltager som et hold. Der er ingen 

aldersbegrænsninger for ponyryttere, dog skal ekvipagen selvfølgelig være 
harmonisk. 

 

Afvikling af Breddedagen: 
 

 
 - Ryttermøde for deltagerne i Ponygames. Information om regler og lege. 
 
Klasse 1: Ponygames. Åben for alle der ikke har redet afd. B eller C. 
Der rides 4-5 lege. Der rides 2 heat i hver leg, den bedste tid gælder.  
 
Klasse 2: Ponygames. Åben for alle 
Der rides 4-5 lege. Der rides 2 heat i hver leg, den bedste tid gælder.  
 
Hvem kan deltage: 
Alle medlemmer af en klub i Distrikt 2 inviteres til Breddedag 2011.  
Familie, venner og klubkammerater er naturligvis velkomne på stævnepladsen. 
 

 
Vi glæder os til at se dig til en dag 

fyldt med sjov, godt kammeratskab 
og anderledes konkurrencer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Almindelige bestemmelser: 
 
 
1. Stævnerne er åbne for alle, som er medlem af en klub i Distrikt 2. 

 
2. DRF’s aktivitetsreglement for pony games 2011 er gældende, herunder både alm. bestemmelser 2011, for 

bredde-aktiviteter, bestemmelser for de enkelte discipliner/cups samt disciplinblade. Disse kan findes via 
nedenstående link http://rideforbund.dk/DRF/Klub/Breddeaktiviteter. Nye lege kan forekomme. Læg 
mærke til at holdsammensætningen er ændret på Breddedagen. 
 

3. Startgebyr 60 kr. pr. rytter, indbetales på vores konto: Reg. nr. 2415 konto nr. 5498-259-210. Påfør 
venligst rytters navn, klub og klasse. Alternativt kan der betales med check, som sendes til Susanne 
Petersen, Sejerøvej 25, 3140 Ålsgårde.  
 

4. Anmeldelsesfrist er d. 20. oktober 2011 
Anmeldelser sendes pr. brev til Susanne Petersen, Sejerøvej 25, 3140 Ålsgårde eller der kan sendes en 
anmeldelse pr. mail sus.gunnar@mail.dk med oplysning om rytters navn og alder, pony/hests navn samt 
hvilken klasse der startes i. Påfør hvilken klub du starter for. 

 
5. Program og startlister for stævnet kan findes på distriktets hjemmeside www.drf-d2.dk samt på 

www.hesselrod-rideklub.dk 5 dage før stævnets afvikling. Ligeledes vil programmet blive sendt til dem, der 
har tilmeldt sig pr. mail. 
 

6. Spørgsmål vedr. stævnet kan rettes til Susanne Petersen på tlf. 61 33 21 19 eller pr. e-mail: 
sus.gunnar@mail.dk 
 

7. Gyldig vaccinationsattest på alle heste og ponyer skal forevises på forlangende. 
 

8. Hesselrød Rideklub og Breddeudvalget i Distrikt 2 hæfter ikke for sygdom eller skade på hest eller ryttere. 
 


