SPONSORSPRING
Selve sponsorspringningen foregår ved at rytterne starter i lav højde, hvorefter springet bliver sat
10 cm op efter hvert vellykket spring. Såfremt der refuseres (2 gange), falder en bom ned eller
rytteren selv vælger at stoppe er sluthøjden det sidste gennemførte spring.
Man behøver ikke springe højt for at være med.
Man kan starte i 3 kategorier, det vil sige at det er den højde man starter med at springe:
Kategori 1: 10 cm.
Kategori 2: 30 cm.
Kategori 3: 50 cm.
Kæphest
Sponsoreren betaler 1,- pr. cm for sidste gennemførte spring. Det vil sige at springer du 60 cm til
sidst så koster det 60 kr. at deltage, ligeledes springer du 100 cm koster det 100 kr. at deltage. Har
du 2 sponsor er beløbet dobbelt så begge sponsere betaler hver højden på det sidste spring.
Beløbet skal afregnes til bestyrelsen umiddelbart efter springningen og inden
præmieoverrækkelsen.
Inden springningen skal du aflevere en seddel til bestyrelsen med navnene på dine sponsorer som
f. eks kan være din mor, mormor, dig selv, en butik, firma eller andet.
For at deltage skal du finde minimum én sponsor, og du kan deltage uanset hvor højt du springer.
Der vil være præmier til:
- Den der skaffer flest penge til klubben
- Den der springer højest i forhold til størrelse
- Den der har skaffet flest sponsorer
- Bedste nybegynder
- Og måske nogle flere
Vi håber selvfølgelig, at du får forældre, bedsteforældre, søskende, kæreste, mostre og onkler
med samt selvfølgelig en masse sponsorer, som vil være med til at gøre denne aften
hyggelig og være med til at støtte klubben.
Du bedes skrive dig på listen i ridehuset, så vi ved hvor mange der deltager.
Så kom og vær med til at støt din klub og ha’ en hyggelig dag!
Arrangementet er for egne medlemmer og så er Stald Benina inviteret som tak for det gode
samarbejde og altid hjælpsomhed.
Har man ikke ridedag, så kan der lejes pony for 30,- - Snak med Cecilie eller Helle om leje af pony
TILMELDING SENEST DEN 18.08.19

