Rideklubben Birkens Kr. Himmelfartstævne 30. maj – 1. juni 2014
Stævnet afholdes i Rideklubben Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals.
Stævnet er for fjordheste af ren race. Gyldigt vaccinationskort skal på forlangende forevises.
Der rides/køres efter Fjordhestens Danmarks Sportsreglement (FSR), som kan findes på
www.fjordhest.dk. Hvor intet andet er anført rides der efter DRF reglement og køres efter DKF
reglement.
Stævnet er godkendt af DRF. men ikke pønalitetsgivende i DRF. Køreklasserne afvikles i samarbejde med
Midtjysk Køreselskab.

Ved for få anmeldelser i en klasse sammenlægges evt. klasser efter samråd med de tilmeldte. Evt.
afmelding fra en klasse skal ske senest 1 time før klassens start. Alle ændringer koster et gebyr
på 25,00 kr. såfremt det ikke er pga. af sammenfald med andre starter, som arrangøren ikke har
været opmærksom på. Birken forbeholder sig ret til at begrænse i den enkeltes tilmeldinger af
planmæssige årsager efter samråd med deltageren. Efteranmeldelse modtages kun så vidt tidsplanen
tillader og kun mod dobbelt indskud.
FJ-Tour, ryttere og kuske, som er medlem af Fjordhesten Danmark og rider/kører med fjordheste,
der er optaget på start-ret-listen, deltager automatisk i den landsdækkende Fjordhesteturnering
FJTour.
Læs mere om dette på www.fjordhest.dk, Sport 2014. Der findes også en oversigt over hvilke
ryttere/kuske, der indtil nu har point i FJ-Tour’en.
Opstaldning kan ske fra torsdag aften kl. 18.00.
Der staldes op i rideklubbens stalde, og i stævnestald (telt) i spiltove og boks. Medbring spand og 2
solide grimeskafter. Alle deltagende heste skal være fjernet senest 2 timer efter stævnets afslutning.
Uheld for såvel heste som ryttere/kuske/hjælpere/publikum m.v. og det ansvar, der måtte følge
deraf, er Rideklubben Birken uvedkommende. Det samme gælder tyveri.
Der camperes i medbragt campingvogn/telt, dette skal bestilles ved anmeldelsen. Pladsen skal
efterlades fuldstændig opryddet. Hest på campingpladsen er forbudt. Birkens cafeteria er åbent
under stævnet, og der er fest lørdag aften. Tilmelding til festen skal ske sammen med anmeldelsen
til stævnet. Se anmeldelsesblanketten. Når programmet for stævnet er klart. vil det være at finde på
Birkens hjemmeside.
Priser på klasser og opstaldning kan ses på anmeldelsesblanketten.
Anmeldelsesblanket vedlagt betaling sendes til:
Anette Jensen, Nørreballe 48, 8832 Skals
Meget gerne på mail Rideklubbenbirken@gmail.com
Anmeldelsesblanket kan findes på www.fjordhest.dk under Sport 2014.

Anmeldelsesfrist: 2. maj 2014
VEDR. RIDNING: Fastspændt 3-punktsfæste ridehjelm er påbudt overalt, uanset rytterens alder,
hvor ryttere færdes på hest.
Al ridning vil foregå udendørs, springning på flis/sandbane. Der rides efter FSR, og hvor intet andet
er anført, rides der efter DRF reglement. Ved springning er sikkerhedsvest påbudt alle, uanset alder.
Det kan komme på tale, at vi pga. mange starter, tillader os at sige Først til mølle.
HUSK at medbringe eget stævnenr.
Kontaktperson vedr. ridning; Helle Sørensen 26 47 21 04 eller Pia Rosenhøj 23 63 75 93.
VEDR. KØRSEL: Dressurbanen er på græs og vil være 40 x 100 m. Forhindringskørsel køres på
samme bane, og der kan indgå træbro.
Maratonruten er 6-7 km, incl. 1 km skridt, der indgår 3 forhindringer som køres 2 gange. Forsvarlig
forspænding, vil blive tjekket før ekvipagens første start, og uforsvarlig forspænding/ ikke
rengående heste vil blive afvist. HUSK at medbringe eget stævnenr.
Kontaktperson vedr. kørsel; Helle Graves Tlf. 40 62 55 35
Der køres efter FSR, og hvor intet andet er anført, køres der efter DKF reglement.

