D4 Hesteshow i Odsherreds Rideklub fra den 4. juli til den 7. juli 2019
Nu er der klar til det store heste indryk.
Det er 8. gang at Odsherreds Rideklub er vært ved D4 Horseshow, der afholdes på et af Danmarks flotteste rideanlæg, ved
Nykøbing-Slagelsevej 10A, Hønsinge, 4560 Vig.
”Det unikke samarbejde mellem Vemmelev- og Odsherreds Rideklub, gør at det er muligt at afholde sådanne et fanatisk stævne.
Medlemmer har været i gang i lang tid for at gøre klar og der er flere af klubbens egne rytter som starter deres pony/heste ” siger
formand for Odsherreds Rideklub Lisbeth Mortensen ”vi glæder også til at byde velkommen til publikum, som har mulighed for at
opleve stævnet på nær hold og bemærk der er fri entre.
Stævnet afholdes over 4 dage, med klasser både i spring og dressur fra klub- til distriktsplan.
I spring rides klasserne som en turnering, hvor klasserne er delt op i Aluminium, Bronze, Sølv og Guld. Her rides der over flere
dage, så intensiteten og spændingen bevares hen over stævnet.
I dressur rides der forskellige sværhedsgrader på de enkelte klasser, de strækker fra let til middelsvær. I år bliver der en særlig
ponyklasse for rytter under 10 år, mange af dem er det første gang de oplevere stævnestemningen.
Under D4 HorseShow er der opstillet bokse til ca 200 heste og mange af deltagerne vil benytte muligheden for camping. Mange vil
igen i år kombinere ridestævnet og sommerferie i det skønne Odsherred, hvor der er tæt til skov og badestrand.
Ved D4 HorseShow er der stor opbakning fra sponsor og udstiller, der kommer med at fra italiske specialister til rideudstyr og der
er også mulighed for at møde mange lokale bla. Vig Maskinværksted og div rideudstyrforetninger som er til stedet under stævnet.
Odsherreds Rideklub er ret unik, ved at der ikke er opstaldet heste på stedet, men alle medlemmerne kommer med deres
heste/pony fra hele Odsherred for at ride. Klubben er bygget op omkring frivillighed – selv det store ridehus på 20x80 meter er
bygget af klubbens medlemmer.
Igennem året afholdes bla. miniridning, jagt, miljøtræning, div ridelejrer, undervisning og meget mere….. se www.ohr-d4.dk
Mere info på www.d4horseshow.dk eller www.ohr-d4.dk

Med venlig hilsen og på gensyn Odsherreds Rideklub

Hvis I ønsker yderligt information er i velkommen til at kontakte Lone Nielsen, 40460887, Odsherreds Rideklub

