Hovedsponsor

109 år

Program

Gråsten Ringridning 2016

Så er vi igen nået frem til 3. weekend i juli
og det er ensbetydende med ringridning i
Gråsten.
Forud for ringridningen er gået hård arbejde, hvor aftaler er indgået og andre er
afsluttet. Heldigvis har vi igen i år mødt
meget stor tilslutning blandt byens og omegn
erhvervsliv, Sønderborg kommune og ikke
mindst fra vore trofaste foreninger, uden
deres hjælp ville ringridning på dette niveau ikke kunne afholdes. Der
skal derfor lyde en stor tak til alle frivillige hjælpere, sponsorer samt
Sønderborg Kommune, for denne uvurderlige støtte og hjælp.
Vi har i år både forsøgt at holde på vore gode traditioner, samtidig
med, at vi også har tænkt nyt.
Selve ringriderdysten er der ikke ændret på, men når man kigger lidt
på programmet, finder man både noget traditionelt, men også noget
nyt. Vores traditionelle ringriderfrokost fredag aften skal opleves, lignede stemning findes sjældent. Lørdag og søndag er der forskellige
musikalske indslag i det lille øl telt, kom og nyd en sildemad, øl og
snaps, samtidig med du får en dejlig musik oplevelse. Festen kan så
efterfølgende fortsætte i den store telt hvor aftenen igen i år er lagt i
hænderne på MADAM BLÅ & POPROCKERNE.
Vores store Søndagsoptog går igen i år forbi slottet, hvor Hendes
Majestæt Dronningen med familie vil hilse på optoget, inden rytterne
og cykelringriderne skal op på pladsen og dyste om kongetitlen 2016.
I optoget kan man også opleve rigtig meget dejlig brassband musik.
Glæd jer til at høre bl.a. Rinkenæs Brass Band, Sønderborg Pipes &
Drums og ikke mindst Silkeborg blæserne der er med ved Gråsten
Ringriderfest for første gang.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen til Ringriderfesten i
Gråsten.
Vel mødt
Bo Hansen, formand

torsdag den 14. juli
Kl. 18.45 Rinkenæs Brass Band spiller på Gråsten Plejehjem
Kl. 19.00 Lottospil i Det lille Øltelt i samarbejde med Gråsten
- 21.30
Pensionistforening og Gråsten Friskole, Adsbøl.

fredag den 15. juli
Kl. 16.15 Fugleskydning for frokostdeltagere ved Det lille Øltelt
for såvel damer som herrer.
Kl. 18.00 Festpladsen åbner. SJOV OG LEJ er klar på pladsen.
Ringriderforeningens Tombola åbner. Ringriderforeningens Pølsetelt åbner for salg af ringriderpølser, øl
og vand. Præmieskydning og skydning om sjove præmier i Skydeteltet.
Kl. 18.30 Ringriderfrokost 2016 for såvel damer som
- 23.00
herrer i Det store Ringridertelt med rigtig sønderjysk
ringriderstemning, underholdning og festlige
taler. Uddeling af medaljer til ryttere. Fuglekongen
kåres. TIP TOP Partyband spiller stemningsfuld ringridermusik under frokosten.  FROKOSTBILLETTER KAN
KØBES alle ugens dage ml. kl. 11.00 - 20.00 ved
henvendelse på Tinsoldaten, Nygade 8A, Gråsten.  
Frokostbilletter kan købes til og med onsdag den 13.
juli. Pris 215,- kr. ekskl. drikkevarer.
Kl. 23.00 Ringriderbal i Det store Ringridertelt. TIP TOP TRIO
spiller.
Entre kr. 30,00
Kl. 03.00 Festpladsen lukker.

lørdag den 16. juli
Kl. 11.00 RINKENÆS BRASS BAND underholder på Torvet i
Gråsten
Kl. 11.30 Rytterne samles ved Gråsten Rideskole
Kl. 12.00 Rytteroptoget og Cykelringriderne starter fra Gråsten
Rideskole.  I optoget deltager RINKENÆS BRASS BAND
og Silkeborg blæserne.
Rute: Felstedvej - Slotsbakken - Slotsgade - Torvet Borggade - Skolegade - Herles - Konkel til Ringriderpladsen.  Festpladsen åbner. SJOV OG LEJ er klar på
pladsen. Ringriderforeningens TOMBOLA åbner. Ringriderforeningens PØLSETELT åbner for salg af ringriderpølser, øl og vand. Præmieskydning og skydning
om sjove præmier i Skydeteltet.
Kl. 12.00 Kræmmerne på pladsen åbner deres boder.  Du kan
- 18.00
tilmelde dig hos Mona Nissen Thomsen på tlf. 20 66
62 37 eller på Facebook Det koster kr. 100,00 for 3
stademeter, som gælder for både lørdag og søndag.
Kl. 12.00 Fodboldstævne for 5-mands hold på Gråsten Stadion - 17.00
holdene består fortrinsvis af spillere med tilknytning
til Gråsten Boldklub og Gråsten Ringridning (nuværende og tidligere spillere). Finalen spilles ca. kl. 17.00.
Kl. 12.45 Ringridningen begynder.
Kl. 13.00 Musik i Det lille Øltelt.
Æ Skrumbøl Tæskværk spiller og synger sange og
viser på sønderjysk.
 	
Der er mulighed for at købe en sildemad, øl og snaps
for 50,- kr.
Kl. 13.00 Pensionist / Seniormatiné med kaffe, boller og lagkage
- 16.00
i Det store Telt.  Velkomst Kaffe m. boller og lagkage.
Underholdning og dansemusik ved Vinnie Andersen
fra Padborg. Lodtrækning af gevinst på adgangsbillet. En øl eller vand på adgangsbilletten.  Herefter bliver der mulighed for en svingom.  Entré til Senior
Matinéen: 30,- kr.  Se flere oplysinger om bl.a. tilmelding, kørselsordning på www.graastenringridning.dk
Kl. 15.00 Musik i Det lille Øltelt Sebastian Bode spiller blues
Kl. 17.00 Omridning - lørdagens konge, kronprins og prins.
Kl. 18.00 Præmieuddeling til lørdagens konge, kronprins og
prins. Rytterne forlader Ringriderpladsen.

Kl. 18.30 Årets damefrokost løber af stablen.
- 21.30
Der kan købes billetter ved henvendelse til Kim Vagner på tlf. 29 91 10 00 eller pr. mail: post@graastenringridning.dk
Prisen er kun kr. 350,00 og for den pris får du:
Lækker menu bestående af:
		
Hovedret:
		
3 Slags kød
			
- Oksefilet
			
- Glaseret Hamburgerryg
			
- Kyllinge filet i tomatsauce
		Stor salatbar ca. 25 varianter inkl. pasta salater
og 2 slags dressing
		Dessert:
		
2 Slags kage
		
8-10 slags frugt
		
Chokolade
Øl og vin ad libitum fra kl. 18.30 – 21.30
Musik: MADAM BLÅ & POPROCKERNE.  Entrebilletten
til Damefrokost gælder også for det efterfølgende
Ringriderbal. I billetten er endvidere inkluderet skydning i Skydeteltet kl. 17.00 -18.00.
Kl. 21.30 Kæmpe Ringriderbal i Det store Ringridertelt.
- 03.00
MADAM BLÅ & POPROCKERNE og DJ spiller NON
STOP. ENTRE 70,00 kr.
Kl. 03.00 Festpladsen lukker.

Alle dage fri entré
på pladsen

søndag den 17. juli
Kl. 08.00 Reveille gennem byens gader ved RINKENÆS BRASS
BAND. Underholdning på Torvet i Gråsten
Kl. 11.30 Rytterne samles ved GRÅSTEN RIDESKOLE
Kl. 12.00 Det store Rytteroptog starter med deltagelse af ca.
300 ryttere.  Ruten går via Gråsten Slot - Slotsbakken Slotsgade - Nygade - Kongevej - Jernbanegade - Borggade - Skolegade - Herles - Konkel til Ringriderpladsen.  I optoget deltager RINKENÆS BRASS BAND, Silkeborg Blæserne og Sønderborg Pipes &
Drums, samt over 100 børn på pyntede cykler.  Festpladsen åbner. SJOV OG LEJ er klar på pladsen.  På
Ringriderpladsen hersker der feststemning overalt - i
Tombolaen - i Skydeteltet - i Pølseteltet - i Det lille
Øltelt og ikke mindst i Det store Ringridertelt.  Ringriderforeningens TOMBOLA åbner. Ringriderforeningens PØLSETELT åbner for salg af ringriderpølser, øl
og vand. Præmieskydning og skydning om sjove præmier i Skydeteltet.
Kl. 12.00 Kræmmerne på pladsen åbner deres boder.
- 18.00
Kl. 13.00 Der kan indleveres kager til den store kagedyst. Efter
at dommerne har kigget og smagt, så kan der købes
kaffe og kage til kr. 40,00
Kl. 13.00 Musik i Det lille Øltelt - Mette & Gitte spiller 4 timer
- 17.00
nonstop Der er mulighed for at købe en sildemad, øl
og snaps for 50,- kr.
Kl. 13.15 Ringridningen begynder i de 13 ryttergalger og 6
cykelringridergalger, hvor der kæmpes om 450 værdifulde præmier.
Kl. 14.00 Koncert i Det store Telt med:
RINKENÆS BRASS BAND
Silkeborg Blæserne
Sønderborg Pipes & Drums
Kl. 15.00 Udtrækning af flagvinder. Præmien er en fyldt indkøbsvogn fra SuperBrugsen i Gråsten. Flagene kan
plantes på pladsen mellem kl. 12.00 og kl. 15.00. Flag
sælges i forsalg i SuperBrugsen.
Kl. 15.30 Underholdning i Det store Ringridertelt som optakt til
præmieuddeling til cykelringriderne.

Kl. 16.00 Præmieuddeling til cykelringriderne i Det store
- 17.00
Ringridertelt.
Kl. 16.30 Dyst om Kongeværdigheden.
Kl. 18.00 VM i Timosjenko i Det Lille Øltelt. Tilmeldinggebyr på
kr. 200,00. Der serveres mad undervejs i turneringen.
Der spilles om fine præmier til de 4 bedste. Se det
officielle opslag og reglerne på www.graastenringridning.dk. Der kan tilmeldes på Center Pub og Tinsoldaten.
Kl. 18.15 Præmieuddeling til rytterne.
Kl. 18.45 Rytterne forlader Ringriderpladsen.
Kl. 20.00 Omskydning om hovedpræmierne i Skydeteltet.
Gråsten Ringridning slutter for 2016

Læs mere på
www.graastenringridning.dk
Bliv passivt medlem af
Gråsten Ringriderforening
ved at indbetale kr. 100,00 til
foreningens konto i
Sydbank. 8060-1001029
Mrk. med navn og adresse.

Ringridning i Sønderjylland
I nutidens ringriderdyster er
deltagerne opdelt i klasser
efter alder, men alle konkurrerer imod hinanden, således at alle de, der har fået
alle ringe, deltager i omridningen om kongetitlen, og i
denne omridning bliver der
benyttet ringe med et hul
på kun 5 – 6 mm.
Gråsten Ringriderforenings
fest er den 3. weekend i juli,
og det særlige ved Gråstens
fest har siden Gråsten Slot i
1935 blev kongeparrets sommerresidens været, at søndagsoptoget har kunnet hylde de kongelige gæster på
Slottet. I mange år var det
Kongeparret, siden Dronning Ingrid og i de senere år
Hendes Majestæt Dronning
Margrethe.
Gråsten Ringriderforenings
hele arrangement baserer
sig på frivillig arbejdskraft,
og festens overskud bliver
uddelt til ungdomsarbejdet i
Gråsten og Omegn.

Ihle Grafisk Produktion, Broager

Ringridning er en folkelig
tradition med rod i middelalderens ridderturneringer.
Så langt tilbage som i 1555
omtaltes ringridning (ringrenden) ved det danske hof,
og ringridningen var en
yndet sport ved fyrsternes
hoffer.
Ved Christian den IV`s kroning i 1596 blev holdt ringridning på Amagertorv, og
Hans Majestæt deltog selv
meget aktivt i ringridningen, og til minde om dette
findes der på Rosenborg Slot
et såkaldt Ringrendingsbæger.
Det gjaldt om med sin lanse
at spidde en lille metalring,
der var ophængt mellem to
standere, en galge. Det skulle ske, mens rytteren førte
sin hest frem i galop. Den,
der fik flest ringe, var sejrherre. Så enkelt var middelalderens reglement for ringridning, og så enkelt er det
principielt fortsat.

