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Mødedeltagere 

Martin 

Pippa 

Lene 

Rikke 

Majbritt 

Referent: Majbritt 

På mødet blev følgende punkterdrøftet: 

Julestævne 

Afholdes lørdag, den 11. december 2021. 

Der kan stilles op i følgende klasser: 

Dressur 

LD2 Bane B valgfri for pony/hest 

LC Bane B valgfri for pony/part B 

LC Bane A valgfri for pony/hest 

LA Bane B valgfri for pony/hest 

LA Bane A for hest 

Spring 

Sløjfespring for pony/hest – mulighed for at have træner med på banen max 40 cm 

Sløjfespring for pony/hest – mulighed for at have træner med på banen max 70 cm 

Vejret 

Vejret bestemmer om det bliver udenfor eller indenfor 

Tilmeldingsfrist 

Sidste tilmelding den 4. december 2021 

Indbydelse 

Rikke skriver indbydelse som deles på Facebook 

Starttider 

Rikke laver starttider 

Forplejning 

Majbritt står for kiosk og indkøb. 

Pippa og Lene laver risengrød og saftevand – som serveres gratis. 

Majbritt står for æbleskiver og gløgg med og uden alkohol. 

Pebernødder. 

Desuden kan der købes sodavand og det vi har liggende fra sidste stævne. 

Tallerkner og bestik 

Pippa undersøger om der skal købes noget eller hun har det hele. 
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Pyntes op til jul/julemusik 

Pippa drøfter det med pigerne. 

Julelotteri 

Der bliver et lille julelotteri – det står Majbritt for. 

Julefrokost 

Pippa og Martin overvejer at afholde en julefrokost efter stævnet – afventer tilbagemelding fra Pippa og Martin. 

Spring  

Det blev besluttet at JET sponsorerer nye spring. 

Pippa og Martin står for at indhente tilbud. 

Medlemskab af JET 

Rikke skriver et brev som Martin sender ud per mail og SMS. 

Det er meningen at alle som privat har opstaldet deres heste og ryttere som kommer udefra skal være medlemmer af 

klubben. Der skal selvfølgelig være fordele for medlemmer såsom sociale arrangementer, foredrag og andre 

arrangementer som kunne interessere bredden af medlemmerne. 

 

 


