
Invitasjon til kvalifiseringsstevne for FERD Rideskolecup, Østfold!

Dato: 12.-13. Juni 2021

Råde og Onsøy Rideklubb og Askim Rideklubb, i samarbeid med Liselotte Lefdals Rideskole og Stall

Tonheim, ønsker å invitere til kvalifiseringsstevne for FERD Rideskolecup for alle rideskoler i Østfold.

Kvalifiseringsstevnet blir arrangert som et rideskolestevne, med dispensasjon til å kvalifisere to

ryttere til finalen i FERD Rideskolecup, som holdes i Drammen. Det er ikke krav om grønt kort eller

lisens på dette stevnet.

Sted: Det blir arrangert to kvalifiseringsstevner parallelt for å unngå for lange reiseveier. Et i Askim for

de i nærområdet der, og et i Moss.

Moss: Noreødegården, Liselotte Lefdals Rideskole, Noretjernveien 58, 1599 Moss

Askim: Askim Rideklubb, Trippestadveien 26, 1814 Askim

Teknisk personell:

Dressurdommer: Ane Susegg Høglund

Banebygger: Bjørn Runar Olsen

Sprangdommer: Sofie Evensen

Askim Rideklubb:

Lørdag 12. juni, start kl 11.00: Sprang 60 cm, Bedømming: feil og stil

Søndag 13. juni, start kl 11.00: Dressur, Ryttertest LC:1

Liselotte Lefdals Rideskole (Moss):

Lørdag 12. juni, start kl 14.00: Dressur, Ryttertest LC:1 (innendørs)

Søndag 13. juni, start rundt kl 13/14: Sprang 60 cm, Bedømming: feil og stil (utendørs)

Pris: Det koster kr 150,- pr klasse for å delta.

Premiering: Det blir egen premiering på hvert av stevnene i både sprang og dressur. Det blir også en

felles resultatliste der resultatene fra stevnet i Moss og Askim blir lagt sammen i en felles liste. De to

med høyest poengsum sammenlagt går videre til finalen i FERD Rideskolecup.



Påmelding: Alle rideskoleelever som ønsker å delta melder seg på til sin rideskole. Påmelding må

inneholde fullt navn, fødselsdato og hestens navn. Rideskolene sender så videre påmeldingsliste på

e-post til Tone Tonheim, stalltonheim@gmail.com.

Ryttertesten i dressur ris to og to. Rideskolene kan selv sette sammen parene utfra hvilke hester og

ryttere som passer best sammen, før påmeldingslistene videresendes til Tone Tonheim.

For mer informasjon om FERD Rideskolecup og kvalifisering til finalen se vedlagte statutter. Ta også en

titt på FERD Rideskolecup og FERD Rideskolecup Østfold på Facebook, og

https://www.ferdcupene.no/ferd-rideskolecup.

VELKOMMEN TIL HYGGELIGE STEVNEDAGER!
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