
  

 
         

 

 

I år vil der igen blive holdt julelege i Tuse Næs Køre- og Rideforening. 
 

Søndag den 25. november 2018 
 
 
Nissedans dressur:  
Programmerne rides helt normalt, foruden der bliver givet point for udklædning.  

 

1. Nissedans: LD1B, pony og hest  
 

2. Nissedans: LC1B, pony og hest  
 

3. Nissedans: LC2B, pony og hest 
 

4. Nissedans: LB1B, pony og hest 
 

5. Nissedans: LB2B, pony og hest 

 

6. Nissedans: LB3B, pony og hest 
 

7. Nissedans: LA1B, pony og hest 
 

8. Nissedans: LA2B, pony og hest 
 

9. Nissedans: LA3B, pony og hest 

 

 

 

I dressur gælder det om at få flest point. Derfor gives der point fra 1-10, hvor 1 er det laveste og 10 er det højeste, det gælder 
både for øvelserne i programmet og udklædning. I karaktererne for ”samlet indtryk”, bliver der kun givet point for rytteren og 
udklædning. Karakteren for rytteren bliver ganget med 2, og udklædning x10. Så det kan godt betale sig at have en flot 
udklædning!        
Eks.: En rytter opnår 110 point fra programmet og 7 point for udklædningen x10, så i alt opnår rytteren 180 point. 



Nissehop springning:  

Banen springes helt normalt, foruden der bliver givet point for udklædning. 
 

10. Nissehop: Pony og Hest 10 cm  
 

11. Nissehop: Pony og Hest 20 cm  
 

12. Nissehop: Pony og Hest 30 cm 
 

13. Nissehop: Pony og Hest 40 cm 
 

14. Nissehop: Pony og Hest 50 cm 
 

15. Nissehop: Pony og Hest 60 cm 
 

16. Nissehop: Pony og Hest 70 cm 
 

17. Nissehop: Pony og Hest 80 cm 
 

18. Nissehop: Pony og Hest 90 cm 

 

19. Nissehop: Pony og Hest 100 cm 
 

20. Nissehop: Pony og Hest 110 cm 
 

 

Der vil ikke blive taget tid,men der vil der imod blive givet point fra 1 til 10 for gennemførslen af banen. Ligeledes vil der blive 
givet point fra 1-10 for udklædning x10. Så ligesom i dressurklasserne. Den rytter med højeste pointsum vinder.   
Eks.: En rytter springer banen og opnår 8 point for gennemførslen af banen og 7 point for udklædningen x10, så i alt op rytteren 

78 point.  Så det kan det godt betale sig at have en flot udklædning!      

Generelt: 
 

Trækker og opråber er tilladt i alle klasser. 

 I alle klasserne kæmper heste og ponyer på lige fod mod hinanden.  

I springning skal juniorryttere ride med sikkerhedsvest hele tiden, også til opvarmning.  

Det er valgfrit om man vil ride med pisk og/eller sporer eller ingen af delene. 

 Hvis du er over 16 år, må du gerne være med på en pony, bare du ikke spænder ben for den!  

Der må max. startes 2 gange.  

Alle kan være med, også hvis du ikke er medlem af TNKR!    

Dressurprogrammerne kan findes inde på DRF.  

For TNKR medlemmer 35 kr. pr. klasse. For ikke-medlemmer 70 kr. pr klasse. 

Sidste tilmelding er fredag d. 9. november. 

Tilmeldingen sendes jannie3022@gmail.com er først gældende når betaling er modtaget 

    Indbetaling på mobil pay 80861 eller bankkonto 1551 konto nr.: 3208928716.  
    HUSK AT SKRIVE RYTTERENS NAVN !  

Framelding, ommelding og efteranmeldelse skal ske senest torsdag d.22/11 til jannie3022@gmail.com 

Programmet for dagen kan ses på vores facebook og hjemmeside ca. 1 uge før arrangementet 

Er der spørgsmål ring til Jannie 25 15 72 24 eller Maja 30 35 14 39.  
 

 


