Stævne Syd 6. og 7. september 2014
Revsø rideskole, Revsø Markvej 2, 6560 Sommersted

Velkommen til Stævne Syd 2014
Lige lidt praktiske oplysninger:
Nyttig info og telefon numre:
Dressur kontaktperson:
Spring kontaktperson:
Kørsel kontaktperson:
Staldmester:
Sekretariat:
Dyrlæge:
Smed:

Dorthe B. Hilker – 31 18 48 32
Sidsel Marie Løvvang – 23 25 41 59
Judith Kofoed – 21 42 58 07
Sarah Kryger Sørensen – 28 21 89 65
Sarah Kryger Sørensen - 28 21 89 65
Dyrlægevagten – 74 25 25 25
Spørg i sekretariatet

Sekretariat:
Sekretariatet er åbent fredag fra kl. 16.30 til 19.00
Lørdag fra 1 time før stævnestart til ca. kl. 7.00.
Søndag fra 1 time før stævnestart til ca. kl. 8.00.
Sekretariatet er lukket under JM dressur. Se opslag på ved sekretariatet.
Ønsker man at ændre klasser i dette tidsrum bedes man udfylde et ændringsskema, som vil
ligge ved sekretariatet. Når ændringen er godkendt vil man modtage en SMS.
Al ophold og færdsel på stævnepladsen mv. er på eget ansvar for både heste og mennesker.
Derfor vis hensyn til hinanden og til hestene. Hunde skal være i snor.
Ridehjelm er påbudt, når man færdes til hest under hele stævnet.
Parkering:
Der er parkering på græs for trailer og publikum.
Stalde:
Der vil i staldene være ophængt oversigt med stald plan.
Boks, fastspiltov, stævnespiltov vil være mærket med hestens navn
Boks, fastspiltov og stævnespiltov skal afleveres rengjort. Medbring gerne selv redskaber hertil.
Dressur:
Der opvarmes i indendørs i den store ridehal. Der skal rides bag om ridehallen og forbi
campingpladsen for at komme om på dressur banerne. HUSK at beregne ca. 5 min til at komme
fra opvarmning til udendørs banerne.
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Springning:
Spring afvikles på sandbane.
Opvarmningsbanen er forenden af springbanen.
Der skal rides bagom ridehallerne for at komme til opvarmning.
Ingen heste på arealet foran springbanen, er forbeholdt publikum
Præmieoverrækkelse:
Dressur/kørsel:
Lørdag: Ca. kl. 11.30 og ca. kl. 14.45.
Kl. 18A og 19A gangarter hurtigst muligt efter at klassen er slut.
Søndag: Ca. kl. 12.15 og ca. kl. 15.50.
Rytter bedes møde reglementeret påklædt til præmieoverrækkelse.
Spring:
Til hest på springbanen lige efter klassen.
Camping:
Ankomst fredag fra kl. 16.30 – kl. 20.00
Der camperes på græsmark.
Man kommer til campingpladsen ved at køre om bag ridehallerne.
Ønsker man at ankomme uden for dette tidsrum bedes man kontakte
Dorthe B. Hilker på tlf. 31 18 48 32
Af hensyn til brandsikkerhed skal der være 3 mtr. mellem hver campingvogn/telt
Bad:
Bademuligheder i Sommersted hallen - se opslag ved sekretariat
Festmiddag:
NB! Festen starter kl. 18.00.
Der kan/skal købes drikkevarer i baren til meget rimelige priser.(privat fest)
Der er stadig ledige pladser til festen og billetter kan købes i sekretariatet indtil kl. 15 lørdag
efter først til mølle princippet.
Kuske:
De fire maraton forhindringer som ligger bag ved kørebanen og campingpladsen, er til fri
afbenyttelse for kuske under hele stævnet. Det er naturligvis på eget ansvar.
Evt. ønsker om bogstaver i forhindringerne: kontakt kørselsansvarlig Judith Kofoed.
Stævne Syd ønsker alle et godt stævne 
Med venlig hilsen
Stævne Syd

