
Lån af Snorgaardens elevponyer til stævner 
 

Kære ryttere og forældre i elevskolen. 
SRLa opfordrer alle sine elever til at prøve at starte små stævner herhjemme under 
trykke rammer. Det er sjovt, udvikler børnene og giver dem et mål at træne efter. Og så 
er der en masse dejligt samvær med andre glade børn. Hold øje med aktivitetskalenderen 
på hjemmesiden og se, hvornår vi holder stævne næste gang. 
 
Til stævner i klubben stiller Snorgaarden derfor sine elevponyer gratis til rådighed for 
elever, som rider elevpony i rideskolen.  
 
For at dette kan lade sig gøre til glæde for alle, beder vi jer om at respektere følgende: 
 

• Hver elevrytter må kun starte én klasse om dagen så flest mulige kan ride. 
• Rytteren aftaler med sin ridelærer, hvilken klasser man skal ride. 
• Der må kun tilmeldes i springning over Minimax/30cm, hvis rytteren modtager 

springundervisning og underviseren har givet lov. 
• Rytteren og/eller en forældre skal hjælpe under stævnerne. Se hjælperlisten. 
• Klubben forbeholder sig ret til evt. at tildele enkelte ryttere en anden pony end 

den ønskede. Dette sker, hvis den ønskede pony er meldt i for mange klasser. 
• Der er mulighed for at hjælpe med at klargøre ponyen til stævnet fredag efter 

sidste undervisningstime. Der vil være store piger i stalden til at hjælpe. 
• Rytterne på samme pony hjælpes og hygger sammen om klargøringen af ponyen. 
• Klubben stiller ikke hvidt underlag eller andet stævneudstyr til rådighed. Dette 

skal rytterne selv medbringe, hvis man vil ride med det.  
• Ponyens første rytter henter selv ponyen på fold og gør den klar. 
• Har en pony pauser på mere end 3 timer mellem to klasser, lukkes den på fold. 
• Kom derfor i god tid og aftal med de andre ryttere, hvem der gør hvad.  
• Efter dagens sidste klasse lukkes ponyen igen på fold. 
• Ponyens sidste rytter til stævnet piller alle fletninger op samt sørger for at sadel og 

hovedtøj er bragt tilbage i daglig stand. Check programmet og se om det er dig. 
• Er du i tvivl om noget, så snak med Lisbeth eller din underviser. 
• Er du passer, så kontakt Lisbeth for at lave en aftale om ’din’ pony. 

 
Husk at stævnerne er baseret på frivilligt arbejde, så husk dit gode humør og giv en 
hjælpende hånd hvor der lige er brug for det. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i SRLa og Lisbeth Tjell  


