
 

 

 
 

HØJRIS RIDEKLUBS VENNER 
inviterer til  

Sponsorstævne i Højris Rideklub 
Lørdag d. 11. juni 2022 

 

 

 
 

  
  

Højris Rideklubs Venner – som er klubbens støtteforening – arrangerer et sponsorstævne 
for klubbens ryttere. Dette både for at give klubbens elev- og privatryttere nogle rigtig 
hyggelige stævneoplevelser, men også for at skaffe økonomiske midler, således at vi 
fortsat kan støtte vores 3 hovedformål: Elevhestene, juniorrytterne og ridefysioterapien. 
 
Vi håber, at rigtig mange ryttere og endnu flere sponsorer vil bakke op om stævnet. 
 
Ved sponsorstævnet bliver der afviklet dressurklasser, springklasser og der bliver 
mulighed for at prøve at ride forhindringsbane (sidstnævnte åben for alle – også de, der 
ikke har rideerfaring – både forældre og søskende kan deltage).  
 
Der vil også være mulighed for under hele stævnet at købe lodder til ”TRILLE-
BØRLOTTERI” med rigtig mange flotte præmier.  
Lodderne koster 25 kr. pr. stk. eller 5 stk. for 100 kr.  
Er du ikke til stede ved stævnet, men gerne vil købe lodder til lotteriet, er dette også 
muligt i ugen op til stævnet. Blot send besked pr. mail og overfør til vennernes 
MobilePay – så får du en fotokvittering på dine lodder. 
 
Som afslutning på en forhåbentlig indbringende dag er der sommerfest med fælles-
spisning for ALLE, som har lyst til at deltage.  
 
Såvel ryttere på elev- som privatpony/-hest kan starte ved stævnet. 
 
Det er et krav, at du ved tilmelding har mindst 2 sponsorer – og selvfølgelig meget 
gerne flere. 
 
Det er ikke et krav, at rytteren har reglementeret stævneridetøj på ved stævnet – man 
må gerne starte i det tøj, der bruges til træning. 
 
Er du i tvivl om, hvad du skal tilmelde dig i, så tal med din ridelærer, som kan 
hjælpe dig. 
 
Vi forventer, at dressur afvikles indendørs og spring udendørs, men skulle vejret være 
meget dårligt, flytter vi også springningen indenfor.  
Agility er planlagt afviklet indendørs. 
 

 



 

Sponsorridning – dressur: 

Rytteren rider det tilmeldte dressurprogram, og der uddeles sløjfer efter normal praksis 
+ deltagerroset til alle øvrige. 
 
Rytteren har inden stævnet skaffet X antal sponsorer og aftalt med dem, hvor meget de 
vil støtte med. 
 
Sponsorerne behøver ikke at være til stede, men er naturligvis MEGET velkomne. 
 
Eksempel:  
Rytteren rider sit program til 60%. Rytteren har aftalt med sin sponsor, at vedkommende 
sponsorerer 3 kr. pr. %: 3 x 60 = 180 kr.  
Det er også muligt at sponsorere et fast beløb. 
 
Ryttere på elevpony/-hest må starte 1 klasse (for at så mange som mulig får chance for 
at starte).  
 
Vi vil forsøge at tildele elevrytteren den elevhest, som er ønsket på anmeldelsen. Ved 
for mange tilmeldinger på samme pony/hest, kan det blive nødvendigt at tildele en 
anden hest, men alle er jo blevet rutineret i at ride på de forskellige heste, da der jo 
skiftes hest hver måned i elevundervisningen. 
Partryttere har fortrinsret til den pony/hest, de har part på.  
 
Ryttere på privatpony/-hest må starte 2 klasser (højeste score tæller). 
OUT-reglerne er gældende – dvs. man må ikke være udklasset af den klasse, man ønsker 
at starte. 
 
 

Sponsorridning – springning: 

Der må rides i 90 sek. på banen, som består af 8 spring, og ridtet fortsættes, indtil der 
gives stopsignal, hvorefter man springer et spring. 
 
Hvis man får stop på et spring, rides på springet igen. Ved 2. stop på samme forhindring, 
rider man videre til næste spring på banen. 
 
Ved ikke-passerede forhindringer (hvor hesten er stoppet 2 gange) og ved nedslag, 
tæller springet ikke med. 
 
Hvis rytteren falder af, stoppes tiden, til rytteren er klar til at ride videre, hvis dette er 
muligt. 
 
Ryttere på elevpony/-hest skal modtage springundervisning på HJRK, for at deltage i 
springklasserne. 
 
Springklasser afvikles efter metode B0 (Roset ved fejlfrit ridt). 
 
Man skal have min. 2 sponsorer for at starte i springning. 
Mindste beløb pr. spring: 10 kr.  
 
 

Forhindringsbane: 

Der skal ikke forhåndstilmeldes til denne klasse – man møder bare op på dagen og skriver 
sig på listen.  
 
Forhindringsbaneridning vil foregå efter dressur- og springklasserne. 
 
Banen må gennemrides på egen hest, eller der er mulighed for at deltage på elevhest.  



 
Pris for deltagelse: 25 kr. pr. gennemridning. 
 

- - - - - 
 

Til den rytter, der samler flest penge ind, er der en flot præmie og en specialroset. 
 
Blandt alle ryttere i sponsorklasserne trækkes der endvidere lod om flere lækre, 
spændende præmier, og der er selvfølgelig rigtig flotte rosetter til vinderne. 
 
PRÆMIEOVERRÆKKELSE I ALLE DRESSUR- OG SPRINGKLASSER FOREGÅR, NÅR ALLE 
KLASSER ER AFVIKLET. 
 
Der kan udstedes bilag til regnskab, hvis der er brug for dette til firmasponsor. 
 
Startgebyr: 60 kr. pr. klasse, som betales ved tilmelding.  
 
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsblanketten, tag et billede af den, og send dette på mail 
til staevne@hjrk.dk OG indbetal startgebyr på: Reg. 0871 kontonr. 6581360051 eller 
mobilepay 32474. 
VIGTIGT at skrive rytters navn på overførslen. 
 

Anmeldelsesfrist - senest onsdag d. 8. juni 2022 – men gerne så hurtigt som muligt 
 
Dine sponsorer skal udfylde vedhæftede sponsoraftaler, som du afleverer i stævne-
sekretariatet INDEN start ved stævnet.  
 
På hjemmesiden kan sponsoraftale hentes, hvis du har brug for flere eller kan afhentes i 
cafeteriet. 
 
Privatryttere fra andre klubber end HJRK er meget velkomne til at deltage i vores 
sponsorstævne på samme vilkår som HJRK-ryttere. 
 
Følgende klasser er udskrevet: 
DRESSUR: 
Ryttere på elevpony/-hest (ALLE programmer på elevpony/-hest rides på B-bane). 
Kl. 1: Kommandoridning med trækker*** (elev- og privatryttere) 
Kl. 2: Kommandoridning uden trækker*** (elev- og privatryttere) 
Kl. 3: LD-bredde m/oplæser (man vælger, om man vil ride LD1 eller LD2) 
Kl. 4: LD-bredde – (Man vælger, om man vil ride LD1 eller LD2) 
Kl. 5: LC-bredde (Man vælger, om man vil ride LC1 – LC2 – LC3) 
Kl. 6: LB-bredde (Man vælger, om man vil ride LB1 – LB2 – LB3) 
 
*** I kommandoridning er der 2-3 ryttere på banen ad gangen – men rytterne bedømmes 
enkeltvis.  
 
Ryttere på privatpony/-hest 
Kl. 7: LD-bredde – (Man vælger, om man vil ride LD1 eller LD2) 
Kl. 8: LC-bredde (Man vælger, om man vil ride LC1 – LC2 – LC3) 
Kl. 9: LB-bredde (Man vælger, om man vil ride LB1 – LB2 – LB3) 
Kl. 10: LA-brede (Man vælger, om man vil ride LA1, LA2 eller LA3) 
Kl. 11: Over LA efter eget ønske (Man vælger selv, hvilket program man vil ride) 
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SPRINGNING: 
Kl. 12: Bom på jord med hjælper 
Kl. 13: Bom på jord uden hjælper 
Kl. 14: Kryds 
Kl. 15: 40 cm 
Kl. 16: 50 cm 
Kl. 17: 60 cm 
Kl. 18: 70 cm 
Kl. 19: 80 cm 
Kl. 20: 90 cm 
Kl. 20: 100 cm – åben 
 
Alle klasser afvikles som B0-klasser (= roset ved fejlfri ridt). 
I klasserne rider elev- og privatponyer/-heste sammen 
 
Vi forbeholder os retten til at sammenlægge klasser. 
 
 

Sommerfest: 

Se særskilt invitation hertil. 
Vi håber, at rigtig mange vil være med til en hyggelig aften på Højris, og det er 
naturligvis ikke et krav, at man deltager i sponsorridning, for at kunne deltage i 
sommerfesten. 
Sommerfesten er for ALLE. 
 
 
Har du spørgsmål vedr. sponsorstævnet, er du meget velkommen til at kontakte mig.  
Det er lettest at fange mig på mail: karin.lindved@hjrk.dk ellers på tlf. 2144 8648  
(Denne besvares ikke i hverdagene fra kl. 07:45-16:00) – evt. send SMS. 
 

 
Med venlig hilsen 

Højris Rideklub Venner 
Birgit Mørup ● Maibritt Rosenkilde ● Anne-Mette Gjørup ● Karin Lindved 
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