STÆVNEPROGRAM

Skov HastrupRidtet 2019
Søndag den 19. maj
Avnstrupvej 7, 4330 Hvalsø

Velkommen til SRV’s distancestævne 2019
Først og fremmest vil vi takke alle vores frivillige hjælpere, sponsorerne, dyrlægerne og smeden for
deres deltagelse i dette stævne.
Vi håber at alle, heste, ryttere, hjælpere og tilskuere får en pragtfuld dag i skoven.
På klubbens vegne
Lotte Hillers

Stævnets officials m.m.
Stævneledelse: Lotte Hillers (kontakt inden stævnet: 4137 1149 eller lotte.hilles@leo-pharma.com)
Dommer: Henriette Kalmeyer
Teknisk delegeret: Lone Aalekjær
Dyrlæger: Kenneth E. Lassen, Stephanie Andreasen
Ruteansvarlig: Lotte Hillers
Sekretariat (åbner kl. 8.00): Janni Brosø – 2557 0634 og Caitlin Graham-Pedersen – 2422 4220
Klubbens mobilepay nr.: 12717 – husk navn og startnr.

Smed
Smed: Christoffer Bering
Har man brug for smeden skal man kontakte sekretariatet – Der afregnes kontant på dagen for udført
arbejde. Smeden er på stævnepladsen fra kl. 8.00
Mister man en sko skal rytteren møde smeden på en af de angivet hjælperpunkter. Hvilket punkt det er
skal oplyses, når man kontakter sekretariatet.

Dyrlægevagt
Dyrlægevagt på stævnedagen: Land og By Dyreklinik – tlf. 5916 2160

Start/mål/vet
Stævnet bliver afholdt i Skov Hastrup på adressen, Avnstrupvej, 4330 Hvalsø (p-pladsen, Det hvide spor)
Koordinater: 55.556014 – 11.896227

Parkering
Der er P-vagt, der anviser hvor der skal parkeres. Fra P-pladsen er der udgang op imod stævne pladsen, ved
de store træer for hestene, rytterne og hjælperne, så der ikke trækkes heste ind og ud hvor bilerne køre
ind/ud.

Det er vigtigt, at man rydder helt op efter sig, da der parkeres på en ko fold, og vi skal ikke risikere at køerne
bliver syge fordi de har spist vores affald. Der er opsat skraldespand ved udkørslen. Man må godt efterlade
hestelort på folden.

Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde på selve dagen. Det forventes, at enten rytteren eller en hjælper møder op,
og der vil tjekket af for fremmøde. Info-møde holdes foran sekretariatet.
Info-møde for:
• LA kl. 08.50
• LB kl. 09.50
• LC kl. 10.15 og kl. 11.15
• LD kl. 09.05

Dyrlægekontrol:
Dyrlægekontrol 1 time før rytters starttid.
• For LA: Kl. 08.30
• For LB: Kl. 09.30
• For LC: fra Kl. 10.30
• For LD: 08.45
Vigtigt!
• Ved PULS ind bordet, skal man aflevere sit dyrlægekort og mål/etapemål papir. Når det er afleveret
tæller puls ind tiden.
• En person anviser rytteren den dyrlæge man skal gå hen til. Hest og rytter afventer til dyrlæge bliver
anvist.
• For LA og LB ryttere der skal ind til ettapemål, vil blive prioriteret før LC og LD ryttere der er
kommet i mål.
• Hvis der er flere heste der afventer dyrlægen, skal man følge anvisningen, og alle i samme retning,
indtil man bliver kaldt til dyrlæge.
• Det er kun muligt, at 2 heste følges ad til dyrlægen, hvis der er plads og kun hvis den hest der venter
står roligt, så der ikke opstår farlige situationer.
Reinspektion: det er ikke obligatorisk med reinspektion, men dyrlægen kan til enhver tid bede en hest om at
komme til reinspektion. Dette skal ske 10 min. før start.

Hestepas:
Hestepas afleveres i sekretariatet som depositum for stævnenumre/nummerveste, (for pointgivende rytter
gælder også, at stævnebogen skal afleveres UDFYLDT inden start). Såfremt man ingen stævnebog har
(glæder kun LA, LB), kan denne rekvireres gratis i sekretariatet – kontakt stævnet inden stævnedagen, så vi
er sikker på vi har nok stævnebøger.
Ang. vaccinationer, så skal DRF’s regler overholdes.

Padock:
Opstilling af padock er muligt, se kort over pladsen, dog må INGEN hest stå uden opsyn i padock.
Der er vand på stævnepladsen. Og husk, at søge for at ryd helt op efter dig - for hø, wrap, heste mad og
skrald – inden du forlader området. Det hele kan indsamles i store skraldesække der udleveres i sekretariatet.

Præmieoverrækkelse foran sekretariatet:
Præmieoverrækkelse i klasse 1 LA og 2 LB, vil finde sted ca. 1½ time efter de placerede ryttere er kommet i
mål. Tidspunktet vil fremgå af resultatlisterne, der vil blive hængt op ved sekretariatet.
Kommer man i mål herefter kan man afhente sit diplom og præmie tidligst 30 min. Efter at hesten er
godkendt til hjemtransport.
I klasse 3 LC og 4 LD, kan rytterne 1 time efter, at man har fået fortaget afsluttende dyrlæge kontrol,
aflevere deres nummerveste, og få udleveret hestepas, diplom, rosetten og en præmie hvis man er godkendt.

De vigtigste regler kortfattet:
•
•
•

Stævnepladsen åbner kl. 7.30
Sekretariatet: åbner kl. 8.00 - Tilmelding til start før den indledende dyrlægekontrol, hvorefter
dyrlægekortet samt nummerveste udleveres.
Husk at medbringe hestepas med gyldige vaccinationer. DER VIL BLIVE LAVET
STIKPRØVE KONTROL FOR TJEK AF GYLDIGE VACCINATIONER!

Dyrlægekontrollen:
• Alle heste skal fremvises til indledende dyrlægekontrol inden start.
• I alle dyrlægekontroller præsenteres hesten kun iført trense.
• Rytteren eller hjælpere må ikke bære sandaler eller lign. ved dyrlægetjekket, af sikkerhedsmæssige
årsager.
• Ved etapemål skal hesten præsenteres senest 20 min. efter ankomst. Godkendes hesten starter
rytterens hviletid fra det tidspunkt hvor der blev meldt til puls. Var hestens puls højere end 60 slag
min. Har rytteren én chance mere, og dette skal ske senest 20 min. efter ankomst til etapemålet. Efter
målgang har rytteren kun én chance for præsentation af hesten, og dette skal ske senest 20 min. efter
målgang.
• En rytter der udgår i dyrlægekontrollen må ikke ride videre. Kun efter aftale med dyrlægen, må
hjemridning/hjemtransport foretages
Starttider:
Alle starttider er præcis. Det er tilladt at starte med 15 min. forsinkelse, men ride tiden regnes under alle
omstændigheder fra den forud angivne starttid. Det anbefales rytterne, at synkronisere deres ure med
stævnets ur, hvis visning altid vil være den gældende. Dette ur findes i sekretariatet, vetgate
(dyrlægekontrol) og ved start/mål.
Beklædning og udstyr:
Beklædning er valgfrit, dog skal der overholdes nogle få vigtige regler. Ridehjelm er obligatorisk til hest
(UNDER HELE STÆVNET – Husk ny godkendelse VG1 eller EN 1384-2017). Hvis rytteren rider med
sko uden hæl (fx løbesko), skal der anvendes sikkerhedsbøjler. Rytterens overdel skal have ærmer, f.eks. Tshirt eller Polo.

Tag hensyn:
Tag hensyn til skovens gæster. Og ved passage af andre heste og personer, skal der passeres i skridt med
mindre det er aftalt, at der passeres i et andet tempo.
Der rides i midten af vejen eller helt ude i siden – der må ikke rides midt i hjulsporene.
Har man brug for at komme ind i skoven og hente en hest eller en rytter, så skal sekretariatet kontaktes og en
ruteansvarlig og evt. samarit skal følge med ind i skoven.
Clear Round LC og LD:
Clear Round betyder at alle gennemførte er ligeplacerede. Man skal i mål inden for den angivne tidsramme.
Den tilladte ride tid må ikke overskrides. Når du kommer i mål, må der højst gå 20 minutter, før du melder
dig til den afsluttende dyrlægekontrol. Hestens puls må ikke overstige 60 slag /min.
Vigtig information:
Husk at låse jeres biler når i forlader dem, og fjern værdigenstande og GPSen fra ruden.
INGEN biler på skovvejene, kun på offentlig vej, der kan benyttes de offentlige parkeringspladser i
skoven. Der må kun hjælpes på de steder der er afmærket. Se på hjælper rute kortet.
Ansvarsfraskrivelse:
Al færdsel på ruter og stævnepladsen er på eget ansvar. Klubben hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i
forbindelse med stævnet.
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Afmærkning:
Der afmærkes med skilte, som betyder følgende:
RØD = DREJ TIL HØJRE
GUL = FORSÆT LIGE UD
HVID = DREJ TIL VENSTRE
•
•
•
•
•

Ruten er markeret med rutefarven i plaststrimler.
De skilte der angiver retning for den pågældende rute, vil være markeret med den farvede
plaststrimmel den er gældende for. Skiltene vil være placeret ca. 5 til 10 m før retnings ændringen,
og der vil efterfølgende være markeret med en plast strimmel i rutens farve.
Flere steder følger ruter hinanden, vær opmærksom på hvilken rute farve der rides.
Når der skiftes fra orange til blå rute, vil der være skilt og kontrolpost. Dette gælder for LA og LB.
Der er markeret med 1 km før mål/etapemål. Der vil markeret for hver 5 km.

Klasse

LA

ZILCO LB Cup

LC Clear Round

LD Clear Round

Start tid kl.

09.30 (masse start)

10.45 (masse start)

11.30 (enkelt start i
gruppe på 4)

09.45 (enkelt start i
gruppe på 4)

Dyrlæge tid kl.

08.30

09.30

10.30

08.45

Info tid kl.

08.50

09.50

10.50 og 11.15

09.05

Rute km

ca. 59

ca. 45

ca. 19

ca. 10

Rute farve

Orange+Blå –
Rød/hvid – Lilla

Orange+Blå – Blå

Rød/hvid

Lilla

Etape km

30 + 19 + 10

30 + 15

19

10

Etapemål

2

1

0

0

Min. hastighed

8 km/t

7 km/t

7 km/t

1 km/t

Max. hastighed

-

-

12 km/t

10 km/t

Ride tid

7 t 23 min.

7 t 16 min.

2 t 42 min/ 1 t 35 min.

10 t / 1 t

Seneste målgang

Kl. 18.13

Kl. 17.46

-

-

Cafeteriet
Din frokost pakkes så den er nem at tage med på farten
Vores fantastiske Café, har lavet nogle gode tilbud - Bestil din morgenmad og frokost sammen med din
tilmelding eller senest d. 12. maj 2019
Din bestilling er registreret, når den er betalt til Majbrith på: MobilePay 61 46 14 88,
med information om hvilken morgenmad og/eller frokost du ønsker på dagen.

Der vil selvfølgelig også være mulighed for at købe mad og forfriskninger i
løbet af dagen.

Prisliste
Toast

Kr. 15.-

2 pølser m/brød

Kr. 25,-

Pastasalat m/kylling og pesto

Kr. 25.-

Frikadellesandwich

Kr. 35.-

Lun leverpostej m/bacon og rugbrød

Kr. 25.-

Vafler m/flødeskum og syltetøj

Kr. 25.-

Softice i bægre

Kr. 10.-

Frugt - Æble / Banan

Kr. 5.-

Chokolade

Kr. 10.-

Kage

Kr. 5.-

Kaffe / The

Kr. 5.-

Vand/sodavand

Kr. 10.-

Juice - Æble eller appelsin

Kr. 5.-

En stor tak til alle vores sponsorer ved Skov Hastrupridtet 2019
De støtter os, husk at støtte dem.

Hestebolcher

Kiropraktor og
dyrlæge
Patricia H Pilborg

1 gavekort

https://equipagen.dk/

3 gavekort

https://www.facebook.com/Sportsbutik/

Gulerødder og ½ l vand til alle ekvipager
3 vingaver

https://www.facebook.com/search/top/…

3 gave kort til aqua træning

https://www.healthyhorse.dk/

https://www.facebook.com/dyreneseldoradosoro/

Hesteskrædderen.dk

1 gavekort

www.facebook.com/hesteskraedderen/

1 gavekort
www.winthersrideudstyr.dk/

2 gavekort

http://mustang.dk/

Spande

http://stenlille.xl-byg.dk/

