
HJÆLPERINFORMATIONER 

 

LØRDAG den 2. september 2017 

Ved port 6, i det lille hus, ligger der kuverter med armbånd til jer, der ikke har fået udleveret. 

Holdledermøde kl. 13.30-14.00 ponygamesbanen.  
Alle BANEDOMMERE og TIDSTAGERE deltager da alle legene gennemgås. I må meget gerne 
sætte jer ind i legene inden (ligger på D3’s SJM-side). Kom senest 13.15 så vi lige kan hilse på 
hinanden. Banebyggerne bedes møde senest kl. 14.00. De får instruktioner af Kim. 
 
Tidsplan: 
Afdeling A: Kl. 14.30 (Tjek af udstyr kl. 14.15) – der rides 10 lege (1. heat): 
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub (Hold 1), Rideklubben Vestervang og Søborggård 
Rideklub.  

Afdeling A: Kl. 15.15 (Tjek af udstyr kl. 15.00) – der rides 10 lege (2. heat): 
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub (Hold 2) og Kongelundens Rideklub.  
 
Afdeling B: Kl. 16.00 (Tjek af udstyr kl. 15.45) – der rides 10 lege. 

 

Fælles spisning for alle hjælpere lørdag kl. ca.18.00. 

Vi bestiller pizzaer og spiser i fællesteltet ved ponygamesbanerne lørdag aften. Distriktet står 

for mad og sodavand. Hvis I vil ha’ andre drikkevarer bedes I selv medbringe. Giv besked 

lørdag når I kommer så vi ved, hvor mange vi skal bestille til. Håber at se rigtig mange af jer. 

 

SØNDAG den 3. september 2017 ved ponygamesbanen 

Tidsplan: 

Hjælperne bedes komme senest 20 minutter inden legene starter. 

Afdeling B: Kl. 10.00 (Tjek af udstyr kl. 09.45) – der rides 10 lege 
Afdeling A: Kl. 11.00 (Tjek af udstyr kl. 10.45) – der rides 10 lege (1. heat) 
Afdeling A: Kl. 11.45 (Tjek af udstyr kl. 11.30) – der rides 10 lege (2. heat) 

Præmieoverrækkelsen er kl. 13.30 på ponygamesbanen. Det er frivilligt om I vil deltage (men 

håber I vil). Dog skal Steffen, Anni og Merete som minimum være til stede. 

 

Og til sidst. STORT tak fordi I vil bruge jeres tid med at hjælpe os med dette 

mesterskab. Vi glæder os til at se jer. 


