
 

Følgende klasser kan der tilmeldes i: 
Klasse 1 : 3 km. 
Klasse 2 : 6 km. 
Klasse 3 . 10 km. 

Sammen med Sydsjællands Køre– og Rideforening kan du ride hjælp 
ind til Ukraines dyr på en selvvalgt rute i Danmark 

Ruterne skal gennemføres senest den 26. marts 2022 

ALLE kan deltage i O– ridtet, faktisk behøver du ikke at ride. Du kan deltage på din kæphest, gå med 
håndhest,  ride- eller køre med den- det er helt op til dig. 

Der er flotte rosetter, der er helt specielle for anledningen, til alle deltagere. Der er præmie, samt en 
stor flot roset, til den rytter, der er mest kreativ med rutens opgaver. 

Sammen kan vi gøre en forskel for dyr i Ukraine! 

- Sydsjællands Køre– og Rideforening 

Se hvordan du tilmelder dig og reglerne og konkurrencen, på vores Facebook gruppe ”SYK” og på 
vores hjemmeside. 

Indskud pr. klasse er minimum 125 kr. Vælger du at betale mere pr. start, vil differencen gå direkte i 
puljen til dyrene. 



 

Regler 
• Opgaverne (billederne) skal sendes på mail til rideklub.syk@gmail.com, senest d. 22. marts 2022. 
• Der er ingen idealtid, det vil sige at man må være så lang tid om at tilbagelægge ruten og udføre opgaverne 

som du har behov for.  
• Samme ekvipage må starte alle 3 klasser på én dag, hver dag i perioden. 
• Man må gerne køre, trække eller ride på kæphest i samme klasse, som man har redet, eller modsat. 
• SYK påtager sig intet ansvar for skader og tyveri på rytter, hest og udstyr til arrangementet. Vi regner med, 

at rytteren selv ved, hvad egen hest kan klare på én dag. 

Sådan deltager du 
Følgende fremsendes på e-mail: 
• Kopi/Billede af dokumentation af betaling.  Navn på deltager 
• Navn på hesten (også kæphesten) 
• Hvilke klasser der tilmeldes i 
• Adresse 
• Telefonnummer 
• Mailadresse  
• Dokumentation og billedmateriale kan sendes frem til den 26  marts 2022. 
• Tilmeldingen skal sendes til rideklub.syk@gmail.com 

Kontakt os meget gerne ved spørgsmål både før, under og efter jeres tur. Lena Jepsen på lenarohrjepsen@gmail.com eller sms 
60244615. Vicky Højager på vickyhoejager@gmail.com eller 22568964 

Betaling 

• Indskud pr. klasse er minimum 125 kr.  
• Vælger du at betale mere pr. start, vil differencen gå direkte i puljen til dyrene. 
• Indskuddet indbetales på mobilepay: 63048, eller via bankoverførsel til konto: 0047 – 

4470023649.  
• Vi sender 60%, samt eventuelle differencer, til én af de respektable organisationer, der er anbe-

falet af ”Dyrlæger uden grænser” og som på daværende tidspunkt, imødekommer vores ønsker. 
Den valgte organisation vil blive slået op på vores Facebookside, når arrangementet er afsluttet. 

Præmiering 
Billederne af opgaverne er både en dokumentation for, at du har fuldført opgaverne i klassen og de bliver samtidig 
vurderet af et udvalg, der vælger den, der har været mest kreativ, med sine billeder/opgaver. 
 
Der er flotte rosetter, der er helt specielle for anledningen, til alle deltagere. Der er præmie, samt en stor flot ro-
set, til den rytter, der er mest kreativ med rutens opgaver. Rosetterne leveres eller remsendes med post, når disse 
kommer os i hænde, efter bestilling. 
 
Er du medlem og vinder, skal du huske at indberette dine resultater til SYK´s bredde-rangliste. 



  

PROPORTIONER 
 
Ruterne kan gennemføres frem til den 26. marts 2022 
 
Særligt for klasse 1 
Ruten skal være så tæt på 3 km, som muligt. Ruten skal dokumenteres med et screenshot af den rute, man har 
tilbagelagt, fra en valgfri trekking app.  
Følgende er rutens opgaver:  
 
• Tag et billede af noget gult eller blåt 
• Tag en selfie af ekvipagen 
• Tag et billede af noget, der for dig, er glæde, venskab eller repræsenterer næstekærlighed  
 
Særligt for klasse 2 
Ruten skal være så tæt på 6 km, som muligt. Ruten skal dokumenteres med et screenshot af den rute, man har 
tilbagelagt, fra en valgfri trekking app.  
 
Følgende er rutens opgaver:  
• Tag et billede af noget gult eller blåt 
• Tag en selfie af ekvipagen 
• Tag et billede af noget, der for dig, er glæde, venskab eller repræsenterer næstekærlighed 
• Tag et billede af et dyr (ikke hest) 
 
Særligt for klasse 3 
Ruten skal være så tæt på 10 km, som muligt. Ruten skal dokumenteres med et screenshot af den rute, man har 
tilbagelagt, fra en valgfri trekking app.  
 
Følgende er rutens opgaver:  
• Tag et billede af noget gult eller blåt 
• Tag en selfie af ekvipagen 
• Tag et billede af noget, der for dig, er glæde, venskab eller repræsenterer næstekærlighed 
• Tag et billede af et dyr (ikke hest) 
• Tag et valgfrit billede 
 
 


