
Invitation 
Til Diener's Hestepensions ministævne 

 
 
     Så er det igang med træningen ! Søndag den 10. september 2011 afholdes igen 
dressurstævne her på gården. Den første klasse vil starte kl 10.00 og programmet vil kunne 
ses på hjemmesiden en uge inden. Der er lavet 5 forskellige programmer, det kan afhentes i 
rytterstuen eller ses på hjemmesiden dieners-hestepension.dk. Klasserne er: 
 
    Klasse 1)  Smølfeklassen:   Åben for ryttere, der er 16 år eller yngre.  
                                             Både heste og ponyer er velkomne.  
 
    Klasse 2)  Vårhareklassen:   Åben for alle ryttere. Hesten/ponyen  
                                              skal være 6 år eller derunder. 
 

Klasse 3)  Noviceklassen:     (Travprogram). Åben for ekvipager der ikke er 
stævnevante. Både heste og ponyer er velkomne. 

 
Klasse 4)  Seniorklassen:  Åben for ryttere, der har rundet de 40 år. Både 

heste og ponyer er velkomne.  
 
    Klasse 5)  Brutalisklassen:    Åben for erfarne stævneryttere. 
                                              Både heste og ponyer er velkomne. 
 
    Klasse 6)  Jokerklassen:        Åben for alle ! Der kan her vælges frit  
                                               mellem alle klasser, når blot man er  

startberettiget i den pågældende klasse.  
Der rides i denne klasse efter procent. 

                  
        For alle klasserne gælder, at de er åbne for ryttere med hest opstaldet på Diener's 
Hestepension samt særligt inviterede. Der rides med ridebukser i lyse farver og en mørk 
overdel samt et smil på læben :o) Ridehjelm er påbudt.  
I klasse 1, 2, 3 og 4  må der rides med både pisk og sporer. I klasse  5  kun sporer. 
             Præmieoverrækkelserne vil finde sted umiddelbart efter hver klasse - og meget 
gerne til hest. Der vil kunne købes sandwich, frugt, kage, slik samt kaffe/te og vand i 
rytterstuen. 
             Stævnet foregår på vores udendørs bane, og der vil være opvarmning i ridehuset. Så 
kryds fingre for godt vejr ! Tilmelding senest d 1. september til Marianne. Startgebyr pr 
klasse kr 55,00. Tilmeldinger modtaget efter d. 1. september koster kr 20,00 ekstra.              
 
                      Vel mødt ! 
                            Mange hilsner Marianne 


