Inbjudan till Programridning
söndagen den 11 april på Stockby
Söndagen den 11 april kommer LRF att arrangera en programridning för LRFs
medlemmar.
Pia Fält, som är Grand Prix domare, kommer till oss och dömer vår programridning.
Du väljer själv det program som du vill rida. Du rider hela programmet och får en skriftlig
bedömning. Ni diskuterar sedan vad som kan förbättras och därefter får Du rida om hela eller
delar av programmet. Med tanke på Covid-19 så kommer LRF att hålla med protokollförare.
Alla LRF-ryttare med privathästar och dressyrspecialen är välkomna att delta, men antalet
platser är begränsat så först till kvarn gäller. Eftersom det är begränsat med platser kommer vi
även att ge de som rider på lång bana företräde.
Programridningen äger rum i stora ridhuset. Första ekipaget rider fram i stora ridhuset från kl
14.30 och övriga rider fram i lilla ridhuset från ca 15.00. Varje ekipage får ca 20 minuter
tillsammans med domaren.
Det är av yttersta vikt att Du är på plats utanför stora ridhuset i tid inför din
programridning. Hästarna ska vara ”avklädda” när du rider in i ridhuset. Om du inte
kommer i tid så får du rida kortare programträningstid. Ridhusdörrarna öppnas när du
kan komma in.
Anmälan sker till Lena Gentili senast den 1 april. Anmälan sker via sms till 070-6613107.
Anmälan är bindande. Ange i sms:et vilket program som du önskar rida samt ditt och din hästs
namn. För att få delta ska medlemsavgiften till LRF för år 2021 vara betald.
Programridningen kostar 367 kr som du ska Swisha till Pia direkt efter genomförd programridning på mobilnr 070-3176645. För dig som inte har ridhuskort står LRF för ridhusavgiften på
110 kr. Om vi enbart får ett fåtal anmälningar kommer programridningen att ställas in.
Din ridtid kommer att meddelas via LRFs hemsida och Facebook.
Ta nu tillfället i akt att träna på att rida ett program under lite mer avslappnade former
än på tävling.

Välkommen hälsar tävlingssektionen!

