INVITASJON TIL SAMLING I REKRUTTERINGSGRUPPENE FOR PONNI, JUNIOR OG UNGE RYTTERE
28. OG 29. MAI PÅ NÆRBØ.
Kriterier for å være med i Rekrutteringsgruppen er at ekvipasjen allerede er kvalifisert og/eller har en
ambisjon og et realistisk mål om å kunne ri NM individuelt i 2016/2017.
Gamle og nye ekvipasjer ønskes velkommen!
Samlingen vil gå over to dager og består av individuell rideøkt med muntlig tilbakemelding lørdag 28. mai og
programtrening på søndag 29. mai. Rideøktene lørdag vil foregå på Lode ridesenter, Lodevegen 64, 4365
Nærbø og programtreningen søndag på Øksnevad videregående skole.
Vi ber om at dere gir oss beskjed om hvilket program dere ønsker å ri samt medbringer to dommerprotokoller
for det aktuelle program.
Dere skal ikke ha stevneantrekk, men vi ønsker at hesten skal være flettet slik at den forbinder ridningen på
søndag med stevne.
Det er ønskelig at foreldre og trenere er til stede og overværer ridningen, vurdering og tilbakemelding. Det kan
være nyttig om dere også filmer slik at rytterne kan se på dette i ettertid og som hjelp for videre trening og
stevneforberedelser.
Trener er Christine (Tine) Øye. Dommer: Rune Mæle
Siri Lode er kontaktperson og organiserer samlingen i samarbeid med Grenutvalg Dressur.
Det er satt av 30 minutter til hver ekvipasje med start kl 10.30. Det er satt av tid til lunsjpause kl 1300 – 1330.
Ekvipasjen møter ferdig oppvarmet til sin ridetid.
Vi prøver å sette opp ponniene etter hverandre på lørdagen slik at vi kan ha en samling for disse etter
treningen.
Påmelding til Siri Lode på e-post erlelode@gmail.com.
Betaling
Treningsavgift

kr. 500,- pr. deltaker pr. dag

Faktura tilsendes fra NRYF

Det er mulig å leie dag- el. døgnbokser.
Dagboks
Døgnboks
Halleie

kr. 250,kr. 350,kr. 100,-

Betales kontant
Betales kontant
Betales kontant

Gi beskjed dersom noen ønsker dag- eller døgnboks snarest til erlelode@gmail.com
Spørsmål om samlingen kan rettes til Siri på tlf. 92604440.
Velkommen til Nærbø og lykke til alle sammen!
Vennlig hilsen
Unni Henriksbø
Grenutvalg Dressur

Siri Lode
Kontaktperson

