
 

 

MOUNTAIN & MOORLAND 

DENMARK 

 

 
 

Indbydelse til 

”Clinic om engelske rideklasser”. 

Lørdag den 1. december 2012 inviterer Mountain and Moorland Denmark alle interesserede til 

undervisning på Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard.  

Alle med en pony af en af ”Mountain and Moorland” racerne kan deltage. Der vil tidsmæssigt være 

plads til 10 – 15 ponyer, - overordnet efter ”først til mølle”-princippet, dog med arrangørernes ret til 

udvælgelse, så mange aldre og uddannelsesniveauer er repræsenteret. Klassebeskrivelserne findes på 

vores hjemmeside www.mountainandmoorland.dk under menupunktet ”Engelske brugsklasser”. 

Undervisningen tilstræbes at være såvel teoretisk som praktisk med udgangspunkt i den enkelte 

rytter og pony. Interesserede uden ”medbragt” pony er selvfølgelig også meget velkomne. 

Instruktør bliver Mrs. Jane Barry fra The National Pony Society. Hun er godkendt til at bedømme 

mixed Mountain & Moorland klasser. Undervisningen vil derfor foregå på engelsk, evt. suppleret med 

oversættelse/kommentarer på dansk. 

Vi starter kl. 10 og regner med at slutte ca. kl. 15. Der bliver en lun ret til frokost, lidt let, så det 

ikke ligger så tungt i maven på dem, der skal ride bagefter.  

Priser: 100 kr. med hest (dækker rytter + en hjælper) 

Der kan lejes boks (ikke muget) for 100 kr. 

Prisen for frokost er 50 kr. 

25 kr. for tilskuere. 

Sidste tilmeldingsfrist for deltagelse med egen pony/hest: d. 17/11 2012.  

Sidste frist for tilmelding til frokost er d. 24/11 2012.  

Tilskuere kan bare møde op, men bør venligst medbringe lige penge. 

Send din tilmelding med oplysninger om dig selv (navn, adresse, mail og mobilnr.), din M&M og jeres 

niveau (leading rein, first ridden, open ridden, working hunter) til Eva Kainø, Præstøvej 73, 4640 Faxe 

eller på mail: evakainoe@gmail.com. Husk også at notere evt. ønske om boks samt frokost. 

Betaling skal ske med check eller på konto: 8117 0002547958. Anfør samme telefonnummer som på 

tilmeldingen samt teksten ”M&M Clinic”. Tilmelding er først gældende, når betalingen er 

registreret. 

Med venlig hilsen 

Mountain and Moorland, Denmark. 

http://www.mountainandmoorland.dk/
mailto:evakainoe@gmail.com

