INFO TIL SKANDERBORG
RIDEKLUBS C-STÆVNE
Velkommen til Skanderborg Rideklubs distriktsstævne I
spring for hest og pony d. 26. Maj 2013
Stævnet afholdes på Christiansmindevej
Skanderborg. Stævnet afholdes udendørs.

3,

8660

Stævnetelfonen er åben lørdag den 25. Maj fra 16 til 18,
sms besvares ikke
Sekretariatets åbningstid (tlf 23 46 48 07, sms besvares
ikke
Søndag
d. 26.05-13 kl. 07.30 - Slut
Indtil da skal al henvendelse foregå via mail:
middagsvej@hotmail.com. E-mail tjekkes indtil lørdad d.
25.05.13 kl. 12.00.
Man er kun startberettiget såfremt startgebyr er betalt,
man har gyldig rytterlicens og hesten har konkurrencepas
og er vaccineret. Dette skal fremvises i sekretariatet inden
første start.
Al ophold og færdsel på stævnepladsen foregår på eget
ansvar. Rideklubben påtager sig
intet ansvar for uheld, skader eller tyveri i forbindelse med
stævnet eller ud- og hjemrejse, hverken for heste,personer
eller ejendele.
Alle ryttere der færdes til hest skal bære hovedbeklædning
overalt på stævnepladsen
Endelige startlister
De endelige startlister vil blive lagt på drf live lørdag efter
kl. 18.00.

Opdeling af pony klasser
Lige nu er klasse 13 LC B4 for pony opdelt i 2 afdelinger,
da der er meget få starter I de 2 afdelinger, vil der være
fælles bane gennemgang for hele klassen inden første
afdeling afvikles.
Afmelding i dressur
Afmeldinger foretages hurtigst muligt. Og senest lørdag
den 26. maj kl. 18.00 på mail: middagsvej@hotmail.com
Sidste frist for afmelding af klasser der er flyttet til søndag,
var torsdag den 23 kl 12.00
Efteranmeldelse
Der er begrænset mulighed for efteranmeldelse mod
betaling af efteranmeldelsesgebyr.
Parkering
Parkering er kun tilladt på de afmærkede arealer. Vis
hensyn og parker hensigtsmæssigt så der er plads til alle
Opvarmning
Opvarmning er udendørs. Ved store mængder regn vil der
være mulighed for indendørs opvarmning. Vi henstiller til
at der vises hensyn, og at der skridtes venstre rundt.
Opstaldning
Opstaldningen er personlig og kan ikke overdrages
andre. Man har kun adgang til staldene hvis man har
opstaldning.
Officials
Stævneledelse:
Stævnejury:
Teknisk delegeret:
Stævnesmed:

Helle Pedersen
Nedsættes under stævnet
Bo Erichsen
Kontakt sekretariatet

Stævnedyrlæge:

Kontakt sekretariatet

