Vinterpar
Dato:
17 marts 2019
Lokation:
Roskilde Ridehus eller Middelfart Ridehus – Vi afventer afklaring.
Forventet deltagerantal: Ud fra forrige års erfaringer på gamespro: ca. 15 par.
Startgebyr:
400 kr.
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
XX
Formålet med stævnet er at starte sæsonen op for nye og gamle ryttere. Der er plads til både
urutinerede ponyer og ryttere men naturligvis også til rutinerede. Rytterne finder selv deres
partner forud for stævnet. Hvert par skal stille med 2 banebyggere i eget heat og en linjedommer i
2 heat efter eget heat. Der rides på 3 baner og opvarmning sker udendørs evt. med små pauser til
opvarmning før hvert heat. Dagen skal bære præg af en hyggelig stemning med plads til alle.
”Nye” forældre/supportere kan her prøve kræfter med at bygge bane og stå linjedommer med
hjælp fra mere rutinerede.

NTC
Dato:
13-14 april 2019
Lokation:
Vallensbæk
Forventet deltagerantal: Ud fra forrige års erfaringer på gamespro: ca. 15 hold. Derudover ca. 10
deltager individuelle fordelt mellem træningsklasse og debutant.
Startgebyr:
3500 kr.? dette beløb er det samme som 2018 samt inkl.
ryttermidddag.
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
Davy Quinn
Formålet med mesterskabet er at finde Nordens bedste hold. Rytterne finder selv deres hold forud
for stævnet. Hvert hold skal stille med 2 banebyggere i eget heat og en linjedommer i 2 heat efter
eget heat. Der rides på 7 baner og opvarmning sker på nærliggende dressurbane. Mesterskabet vil
bære præg af en hyggelig stemning med plads til alle.

DM individuelle
Dato:
17-19 maj 2019
Lokation:
Vallensbæk
Forventet deltagerantal: Ud fra forrige års erfaringer på gamespro: ca. 30 deltager. Derudover
ca. 8 deltager i træningsklasse.
Startgebyr:
700 kr.
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
Davy Quinn
Formålet med mesterskabet er at finde Danmarks bedste individuelle rytter i følgende
aldersgrupper U12, U14, U17 og Open. For at der kan blive kåret en mester i den pågældende
aldersgruppe kræver det, at der er minimum 5 ryttere til start. Er der ikke 5 starter i både U12 og
U14 slås de to grupper sammen og der kåres kun en U14 mester (såfremt der samlet set er 5
U14/U12 ryttere) og en vinder af U12 gruppen. Hver rytter skal stille med 1 banebygger i eget heat
og en linjedommer i 2 heat efter eget heat. Dog er U12/U14 rytterne fritaget for
linjedommertjansen. Der rides på 7 baner, og opvarmning sker på nærliggende dressurbane.
Mesterskabet vil bære præg af en hyggelig stemning med plads til alle.
Kappo Cup (individuelle)
Dato:
8-9 juni 2019
Lokation:
Jysk lokation
Forventet deltagerantal: Ud fra gamespro 2017: ca. 25 deltager. Derudover ca. 8 deltager i
træningsklasse/debutant.
Startgebyr:
xxxx
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
XX
Formålet med stævnet er at tilbyde et niveau opdelt (ikke alders opdelt) stævne i 2 kategorier
rutineret og mindre rutineret. Der kåres en vinder i hver kategori. Hvert rytter skal stille med 1
banebyggere i eget heat og en linjedommer i 2 heat efter eget heat. Der rides på xxxx baner
Stævnet vil bære præg af en hyggelig stemning med plads til alle. ”Nye” forældre/supportere kan
her prøve kræfter med at bygge bane og stå linjedommer med hjælp fra mere rutinerede.

Sjællandske par
Dato:
29-30 juni 2019
Lokation:
Torben og Anne Rømer
Forventet deltagerantal: Ud fra erfaringer på gamespro: ca. 15 par. Derudover vil der være
mulighed for træningsklasse/ debutant.
Startgebyr:
250 kr.
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
XX
Formålet med stævnet er at kåre Sjællands bedste par, for både nye og gamle ryttere. Der er plads
til både urutinerede ponyer og ryttere men naturligvis også til rutinerede. Rytterne finder selv
deres partner forud for stævnet. Hvert par skal stille med 2 banebyggere i eget heat og en
linjedommer i 2 heat efter eget heat. Der rides på xxx baner. Dagen skal bære præg af en hyggelig
stemning med plads til alle. ”Nye” forældre/supportere kan her prøve kræfter med at bygge bane
og stå linjedommer med hjælp fra mere rutinerede.

DM par
Dato:
3-4. august 2019
Lokation:
Jylland
Forventet deltagerantal: Ud fra erfaringer på gamespro: ca. 16 par. Derudover vil der være
mulighed for træningsklasse/ debutant.
Startgebyr:
XXXX kr.
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
XX
Formålet med mesterskabet er at kåre Danmarks bedste par i følgende aldersgrupper U14, U17 og
Open. For der kan blive kåret en mester i den pågældende aldersgruppe kræver det at der er
minimum 5 par til start. Rytterne finder selv deres partner forud for stævnet. Hvert par skal stille
med 2 banebyggere i eget heat og en linjedommer i 2 heat efter eget heat. Dog er U14 rytterne
fritaget for linjedommer tjansen. Der rides på xxx baner. Mesterskabet vil bære præg af en
hyggelig stemning med plads til alle.

Jyske par
Dato:
24-25 august 2019
Lokation:
Jylland
Forventet deltagerantal: Ud fra erfaringer på gamespro: ca. 8 par. Derudover vil der være
mulighed for træningsklasse/ debutant.
Startgebyr:
XXXX kr.
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
XX
Formålet med stævnet er at kåre Jyllands bedste par, for både nye og gamle ryttere. Der er plads
til både urutinerede ponyer og ryttere men naturligvis også til rutinerede. Rytterne finder selv
deres partner forud for stævnet. Hvert par skal stille med 2 banebyggere i eget heat og en
linjedommer i 2 heat efter eget heat. Der rides på xxx baner. Dagen skal bære præg af en hyggelig
stemning med plads til alle. ”Nye” forældre/supportere kan her prøve kræfter med at bygge bane
og stå linjedommer med hjælp fra mere rutinerede.

Leo Cup (individuelle)
Dato:
31/08-01/09 2019
Lokation:
Torben og Anne Rømer
Forventet deltagerantal: Ud fra gamespro: ca. 20 deltager. Derudover ca. 5 deltager i
træningsklasse.
Startgebyr:
250
Antal skrivere/indkaldere: xxx
Antal speakere:
xxx
Antal dommere:
xxx
Formålet med stævnet er en hyggelig dag med mulighed for at udvikle rytter og heste. Der er
derfor plads til både urutinerede ponyer og ryttere men naturligvis også til rutinerede. Hvert rytter
skal stille med 1 banebyggere i eget heat og en linjedommer i 2 heat efter eget heat. Der rides på
xx baner. Dagen skal bære præg af en hyggelig stemning med plads til alle. ”Nye”
forældre/supportere kan her prøve kræfter med at bygge bane og stå linjedommer med hjælp fra
mere rutinerede.

All Star
Dato:
12-13. oktober 2019
Lokation:
Vallensbæk
Forventet deltagerantal: Ca. 23 par. Derudover er der mulighed for træningsklasse/debutant.
Startgebyr:
1200 pr. par
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
Davy Quinn
Formålet med stævnet er at tilbyde et aldersopdelt stævne på internationalt niveau: U14, U17 og
Open. For der kan blive kåret en vinder i den pågældende aldersgruppe kræver det at der er
minimum 5 par til start. Rytterne finder selv deres partner forud for stævnet. Hvert par skal stille
med 2 banebyggere i eget heat og en linjedommer i 2 heat efter eget heat. Dog er U14 rytterne
fritaget for linjedommer tjansen. Der rides på 7 baner og opvarmning sker på nærliggende
dressurbane.

DM Hold
Dato:
26-27 oktober 2019
Lokation:
Vallensbæk
Forventet deltagerantal: Ud fra erfaringer på gamespro: ca. 5 hold. Derudover er der mulighed
for træningsklasse og debutant.
Startgebyr:
2500 kr. pr hold
Antal skrivere/indkaldere: XX
Antal speakere:
XX
Antal dommere:
XX
Formålet med mesterskabet er at finde Danmarks bedste hold. Rytterne finder selv deres hold
forud for stævnet. Hvert hold skal stille med 2 banebyggere i eget heat og en linjedommer i 2 heat
efter eget heat. Der rides på 7 baner og opvarmning sker på nærliggende dressurbane.
Mesterskabet vil bære præg af en hyggelig stemning med plads til alle.

