&
Arden Sports Rideklub

Jule stævne D. 29/11-14
Dressur:
1. BLING BLING*
LD1 B – LD2 B Procent
FJ Tour
2. LC1 B FJ TOUR
3. LC3 B FJ TOUR
4. BLING BLING*
LC1 B – LB1B Procent
FJ TOUR
5. LC1 B – LB1 FJ TOUR
For rytter til og med 16 år
6. LB1 B FJ TOUR
7. LB3 B FJ TOUR
8. BLING BLING*
LB3 B – LA2 B Procent
9. LA1 B FJ TOUR
10.LA2 B – LA6 B FJ TOUR **

Spring:
11. 50 CM B0 FJ TOUR
12. 60 CM B1 FJ TOUR
13. BLING BLING*
60 & 70 Cm B1
FJ TOUR
14. 70 CM Metode B3 FJ TOUR
15. 80 CM B3 FJ TOUR ÅBEN
16. BLING BLING*
80 & 90 CM B1
FJ Tour

Stævnet afholdes:
Indendørs hos Arden Sports Rideklub
Brovej 5
9510 Arden
Indskud:
Pr. Alm. Klasse 60.Pr. Bling Bling Klasse 80.Sidste frist for tilmeldning er d. 17/11-14
Efteranmeldelse kun så fremt tidsplanen tillader det
120.- pr. Alm. Klasse & 160.- pr. bling bling klasse
Boks: 300.Spiltov: 200.Opstaldning:
Der er begrænset antal bokse og spiltove, så der bookes efter først til mølle princippet.
De 50kr af beløbet er depositum for udmugning og vil blive tilbage betalt inden man forlader
stedet.
Der er desværre ikke vandkopper i boksene eller spiltov, så medbring selv spande til vand og
træktov til opstaldning i spiltov.
Tilmeldnings adresse:
Gitte Thygesen, Valmuemarken 8, 9500 Hobro eller på mail gitte-thygesen@jubii.dk
Indbetaling skal ske på reg. 9812 Konto 214 56 21030 – HUSK navn på rytter og hest.
Indkud og evt. betaling for opstaldning skal betales sammen med anmeldelsen.
Er pengene ikke modtaget ved sidste frist for tilmeldningen, betragtes det som efter anmeldelse
eller som ugyldig tilmelding.
Kontakt person:
Gitte Thygesen 22 61 98 92
Det endelig program kan ses på DRF live fra fredag kl. 18
Andet:
*BLIN BLING
Dressur: Disse klasser er alm. procent klasser. LA2 er åben.
Spring: Dette er to klasse hvor alle rider mod alle i de forskellige højder. 90 CM er åben
Til fælles har alle de her klasser at man kan vinde super fede rosetter som vi specielt
har fået lavet til dette stævne.
** Kl. 10 LA4 B og LA6 B er åben.
Stævnet er åbnet for alle heste af fjordheste – type. Stamtavle ikke nødvendigt.
Gyldigt vaccinationskort skal på forlangende forevises.
Der rides efter Fjordhestens Sport Reglement (FSR), som kan findes på www.fjordhest.dk. Der hvor intet
andet står, er det DRF’s reglement der er gældende.

Stævnet er godkendt af DRF, men stævnet er ikke pønalitetsgivende i DRF.

Hver hest må max. starte 3 klasser i løbet af dagen.
Der uddeles rosetter til alle placerede.

I klasserne mærket med FJ-Tour samler man point i den landsdækkende Fjordhesteturnering.
Ryttere, der er medlem af Fjordhesten Danmark, og deltager med fjordheste med anerkendt afstamning,
deltager automatisk i den landsdækkende FJ-Tour. Læs mere på www.fjordhest.dk – Sport – 2013.
Foreningen forbeholder sig ret til at sammenlægge/dele klasser ved for få/mange deltagere. Evt. afmelding
fra en klasse skal ske senest 1 time før klassens start.
Alle ændringer koster et gebyr på 30,00 kr. Foreningen forbeholder sig ret til at begrænse i den enkeltes
tilmeldinger af planmæssige årsager efter samråd med deltageren. Efter anmeldelse modtages kun så vidt
tidsplanen tillader og kun mod dobbelt indskud.
Uheld for såvel heste som ryttere/hjælpere/publikum m.v. og det ansvar, der måtte følge deraf, er
Himmerlandsblakken uvedkommende. Det samme gælder tyveri.
Pladsen skal efterlades fuldstændig opryddet. Der vil være et cafeteria åbent under hele stævnet.
VEDR. RIDNING: Der er søgt dispensation fra DRF. Fastspændt 3-punktsfæste ridehjelm er påbudt overalt,
uanset rytterens alder, hvor ryttere færdes på hest.
Ved springning er sikkerhedsvest påbudt alle, uanset alder.
HUSK at medbringe egnet stævnenr.

HJÆLPERE: At holde stævne kræver, som alle nok ved, mange hjælpere. Vi er desværre
ikke i overskud af sådanne, så vi håber at alle deltagere vil hjælpe en time eller to, eller vil
skaffe en anden der vil hjælpe. Skriv navn og tlf. på anmeldelsesblanketten.

