Storkøbenhavns Rideklub
Byder velkommen til udvidet klubstævner
i dressur og spring
den 8., 9.og 10. juli 2016
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Vi siger tak til vores sponsor og samarbejdspartner til SKØR
sommer stævne:
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Information:
Storkøbenhavns rideklub byder hermed velkommen til vores udvidede sommer klubstævne i
dressur og spring den 8. 9. og 10. juli 2016. Samtidig vil vi gerne sige tak til alle vores sponsorer
samt alle de frivillige hjælpere der har stillet sig til rådighed ved dette stævne.
En speciel tak til vores officials der vil komme og hjælpe os 

Dressur dommere:

Birgitte Arentoft, Judith Granager, Ditte Egholm Nielsen, Sabine
Hultquist, Laura-Adele Nielsen.

Spring dommer:

Birthe Mortensen

Banedesigner:

Alice Nielsen

I det følgende findes en række praktiske oplysninger. Klubben ønsker alle deltagere, hjælpere og
tilskuere et rigtig godt stævne.
Adresse:

Stævnet afholdes på Brydegaard, Ledøje Søndre Gade 21, Ledøje, 2765
Smørum.

Parkering/trailer:

Der skal parkeres på området omkring Ledøje Søndregade/Kirkevej,
samt på græsfold*.
I bedes fjerne hestens efterladenskaber efter jer, tak. (Se kort til sidst i
informationen).
*Ved parkering på græsfold, er det en god ide at sende en i forvejen for
at sikre at der er fri bane, på vejen op til græsfolden, da to biler absolut
ikke kan køre forbi hinanden. Det gælder selvfølgelig også når man skal
ud fra parkeringen.

Baneforhold:

Grusbane (22 x 61 m) spring
Grusbane (20 x 60 m) dressur

Opvarmning på udendørs dressurbane foran ridehus (22x52m) eller i
ridehus (18x52m) (se kort).
Start tider dressur:

Klassernes ca. start tider er på Live og endelige starttider vil kunne ses
fra torsdag aften d. 7. juli 2016, ligeledes på Live.
Programmet vil også løbende blive opdateret på Live.
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Start tider spring:

I spring står klassernes ca. start tider på Live. De enkelte klassers start
tider vil være opslået ca. 1 time før klassens programsatte start.
Vi forbeholder os ret til, at rykke på klassernes starttider hvis der er
mange frameldinger. Se din endelig starttid på Live fra torsdag aften
den 7. juli 2016.
Programmet vil også løbende blive opdateret på Live.
Bemærk! Det er op til den enkelte rytter at holde sig ajour med sin start
tid.

Framelding:

I dressur skal der frameldes senest torsdag den 7. juli 2016 kl. 13:00. Via
mail til: staevne-udvalg@skoer.dk.
I spring skal der frameldes senest 1 time før klassens programsatte
start. Dette kan ske på stævne telefonen: 31 90 25 90.
Hvis man framelder grundet sygdom inden for ovennævnte tidsfrister
er man berettiget til at få tilbagebetalt 50 % af startgebyret.
Tilbagebetaling af startgebyr sker ved henvendelse til sekretariatet
under det pågældende stævne. Udebliver man uden at have frameldt,
tilfalder hele startgebyret klubben.

Efteranmeldelser:

Det er muligt at efteranmelde i alle klasser, der kan efteranmeldes frem
til torsdag d. 7. juli 2016 kl. 13:00. Via mail til: staevneudvalg@skoer.dk.
I dressur efteranmeldelse til 150 kr. pr. klasse.
I spring kan efteranmeldes på dagen indtil ½ time før klassens start til
110,- kr. indskud.

Præmieoverrækkelse:

Sker umiddelbart efter hver klasse. I dressur til fods foran sekretariatet,
i spring (kun klubmesterskab) til hest foran publikum (regelmenteret på
klædt).

Stævne nr.:

Der skal rides med stævne nr.
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Andet:

Klubben hæfter ikke for ulykkestilfælde og sygdom hos hest/rytter
under stævnet eller under transport til og fra stævnet. Tilsvarende
gælder for tyveri af ting hos hest/rytter.
Alle ryttere skal ride med hjelm overalt på stævnearealet. Overtrædes
dette kan det medføre bortvisning.
Desværre er det ikke muligt at låne/leje boks.
Fej venligst op efter hesten inden pladsen forlades.
Klubben forbeholder sig ret til, at tage billeder fra vores
arrangementer til vores hjemmeside.

Ændringer/spørgsmål til programmet kan ske til Pernille Træholt på mail staevne-udvalg@skoer.dk
eller på telefon 2829 6297 frem til stævnet.
Stævne telefon: 31 90 25 90.
Brug stævnetelefon nr. under stævnet. Det andet nr. vil ikke være tilgængeligt under stævnet.

HUSK STÆVNE NR. 

