TREC stævne 25/4 2015
Bedsted Rideklub inviterer til TREC stævne.

TREC stævnet er åbent for alle.
TREC består af tre discipliner:
1. Orienteringsridt, foregår på afmærket rute på ca. 10 km. Der sammensættes hold
i grupper mellem 2-4 ekvipager. Der vil blive taget hensyn til ønsker om
holdsammensætning.
2. Gangart prøve på 20/100 meter bane.
3. Forhindringsbane.
Stævnet er et heldagsarrangement.
Klasse 1 individuel: Ca. 10 km orienterings ridt og 9-12 forhindringer.
Klasse 2: Begynder klasse: Ryttere der kræver en trækker/ledsager Orienteringsridt ca. 3 km, 20 meter gangartsprøve og 6-9 forhindringer.
Startgebyr:
Klasse 1: 150 kr. pr. ekvipage.
Klasse 2: 100 kr. pr. ekvipage.
Anmeldelses blanket til stævnet kan findes på
sendes til mail. hoilund@live.dk

www.bedstedrideklub.dk og

Obs. Man må kun være tilmeldt en klasse.
Praktiske oplysninger:
Du skal være medlem af en rideklub under dansk rideforbund for at kunne
starte.
Der skal medbringes hestepas og gyldig vaccination, passet skal afleveres i
sekretariat som depositum for udlevering af start numre.

Sikkerhedsvest er obligatorisk for børn og unge under 18 år ved alle tre
tests. Vi opfordrer alle til at ride med sikkerhedsvest og i visse øvelser vil det
give 1 strafpoint at ride uden sikkerhedsvest uanset rytters alder, dette vil stå
i bedømmelsen af hver forhindring i bilaget
Du kan finde mange nyttige oplysninger i TREC reglementet (findes i
Breddereglementet) samt i TREC bilagene, derfor bedes du som rytter holde
dig ajour via forbundets hjemmeside www.rideforbund.dk
Ruten: Vil foregå i skov- og engområder, desuden vil en lille del af ruten
foregå på asfalteret vej.
I kantinen vil der være rig mulighed for at købe slik, mad og drikke hele
dagen.
Opstaldning: 100 kr. pr. ekvipage
Der vil være fællespræmieoverrækkelse sidst på dagen.
Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding er d.12/4/2015
Tilmeldings blanket til stævnet kan findes på

www.bedstedrideklub.dk

Denne udfyldes og sendes til Helge Høilund på mail. hoilund@live.dk

Tilmelding efter d. 12/4/2015 er prisen 150 kr. Så tilmeld dig
allerede i dag og husk: TREC er for alle, store som små, hest eller
pony. 

