
 

D. 23. februar klokken 10- ? i ridehuset 

For elever og private opstaldere i Nyborg Rideklub  

Klasser: 

Klasse 1: Holdridning (med skridt og trav). 

Klasse 2: Dressur, sløjfeklasse (LD1, LD2, LC1 eller LC2). 

Klasse 3: Pas de deux (man er to om at ride et dressurprogram – 

den ene rider det normalt, den anden ride det spejlvendt). 

Klasse 4: Springning, metode B0. Højder i springningen: 20-30 

cm, 40-50 cm, 60-70 cm. 

➢ Hver elev kan starte én klasse. 
 

➢ Alle klasser er åbne for både elever og private, men hvis 

man gerne vil springe, og man ikke går på springhold, skal 

man have lov af sin ridelærer. Højden skal aftales med din 

ridelære.  

Krav:  

• Man skal være udklædt (det gælder ikke at være klædt ud 

som rytter). 

• Alle rider med godkendt hjelm og fodtøj. 

• Alle bærer sikkerhedsvest til springning. 

 

 

 



 

Tilmelding og pris:  

Tilmeldingsseddel afleveres til din ridelærer og 50 kr. overføres 

med mobilpay til box95614 (husk at skrive box foran) senest d. 

14. februar.  

HUSK at skrive: 

➢ Dit navn. 

➢ 3 ønsker til elevponyer, du gerne vil ride på eller navn på 

hesten, hvis du rider på privat. 

➢ Hvilken klasse du gerne vil ride.  

o Og: Hvis du rider dressur: Hvilket program. 

o Og: Hvis du rider Pas de deux: Hvilket program og 

hvem du rider sammen med.  

o Og: Hvis du springer: Hvilken højde. 

➢ Forældreunderskrift, hvis man er under 18. 

Start-liste kommer op senest d. 17. februar. 

Når vi er færdige med at springe hjælpes vi med at rydde op i 

ridehuset og stalden. Bagefter samles vi i Café Muleposen til 

fastelavnsboller og varm kakao ☺.  

Husk det først og fremmest skal være en sjov og hyggelig dag! ☺ 

Vi håber, at der er mange af jer har lyst til at være med! 

 

Med venlig hilsen 

rideskoleudvalget 

 



 

 

Om klasserne: 

Klasse 1: Normal holdridning, men med udklædning. Der er en 

ridelærer med inde på banen og man rider i rækkefølge og gør 

det som ridelæreren siger. Man bedømmes på hvor god man er 

til at styre ponyen i skridt og trav, ens opstilling og selvfølgelig 

udklædning. 

Klasse 2: Man vælger et af de fire dressurprogrammer opgivet. 

Der er mulighed for opråber, men man skal helst kunne huske 

programmet udenad. Programmerne findes på Dansk 

Rideforbunds hjemmeside (rideforbund.dk) Der gives roset til 

alle der rider over 60%.  

Klasse 3: I Pas de deux er man to om at ride et dressurprogram 

sammen. Den ene rider det normalt og den anden rider det 

spejlvendt. Man kan enten vælge et program fra Dansk 

Rideforbunds (DRF) hjemmeside, eller lave sit eget program. 

Hvis man laver sit eget, skal man dog også lave en kritik, magen 

til dem som der er på DRF’s hjemmeside, så dommeren kan 

bedømme jer. På DRF’s hjemmeside ligger LC2’en tilpasset til 

Pas de deux. Pointene der gives er en mellemting af hvad hver 

rytter har redet til. Husk at skrive på tilmeldingen hvem du 

rider sammen med. 

Klasse 4: Man springer en bane i den højde man har meldt til i. 

Der er mulighed for at gennemgå banen før klassen starter (det 

er samme bane for alle højder). Der gives roset for fejlfri runde. 

Alle rider med sikkerhedsvest. Husk at skrive på tilmeldingen 

hvilken højde du gerne vil melde til i.  

 



 

Skulle der være nogen, der vil hjælpe med at bage en portion 

fastelavnsboller (ca. 10 stk.), så skriv jer på her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


