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Stævne Syd afvikles i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub på
Revsø Rideskole, Revsø Mark Vej 2, 6560 Sommersted.
Klasse oversigt:
Dressur:
Der må startes 2 gange i samme klasse, skal være 2 forskellige programmer
Lørdag:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

LD1 – LD2 Børn op til 12 år
LD1 – LD2
LC1B – LC3B
LB1B – LB3B
LA1B – LA3B
LA4A – LA6A åben

kr. 70,kr. 70,kr. 70,kr. 70,kr. 70,kr. 70,-

Klasse 7:
Klasse 8:
Klasse 9:
Klasse 10:
Klasse 11:
Klasse 12:

LD1 – LD2 Børn op til 12 år
LD1 – LD2
LC1B – LC3
LB1B – LB3B
LA1B – LA3B
LA4A – LA6A åben

kr. 70,kr. 70,kr. 70,kr. 70,kr. 70,kr. 70,-

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Søndag:

Spring:
Der må startes 2 gange i samme klasse, skal være 2 forskellige højder
Lørdag:
Klasse 13: 25/35/45cm – met. B0 – trækker/opråb tilladt
Klasse 14: 50/60/70cm – met. B3 – FJ-tour
Klasse 15: 75/85/95cm – met. B4 – åben fra 85cm FJ-tour

kr. 70,kr. 70,kr. 70,-

Søndag:
Klasse 16: 25/35/45cm – met. B0 – trækker/opråb tilladt
Klasse 17: 50/60/70cm – met. B3 – FJ-tour
Klasse 18: 75/85/95cm – met. B4 – åben fra 85cm FJ-tour

kr. 70,kr. 70,kr. 70,-

Showklasser: Lørdag - Agility
Agility er en disciplin, hvor man trækker hesten gennem nogle forhindringer. Her
gælder Lydighed og præcision.
Klasse 19: Agility

kr. 40,-

Tilmelding forgår på mail til staevnesyd@hotmail.com
Noter venligst
 Klasser
 Opstaldning (hvis det ønskes)
 Camping (hvis det ønskes)
 Fællesspisning (hvis det ønskes)
 Opstaldning (hvis det ønskes)
Betaling til konto 7990 1033492 HUSK Rytter navn og hest senest den 14. august.
Stævnet er godkendt af DRF, men ikke pønalitetsgivende i DRF.
Der rides efter DRF reglement samt FJ DK’s sportsreglement.
Anmeldelsesfrist den 7. august 2016
Anmeldelsen sendes pr. mail til Staevnesyd@hotmail.com.
Kontaktpersoner inden stævnet
Lene Edelmann på mail staevnesyd@hotmail.com tlf./SMS 21 16 33 56 eller på.
Dorthe Hilker på mail staevnesyd@hotmail.com , tlf./ SMS 31 18 48 32 eller på.
Efteranmeldelser modtages kun i det omfang tidsplanen tillader dette.
Betaling for efteranmeldelse startgebyr + 50%.
Anmeldelser som ikke er betalt senest den 14. august vil automatisk blive slettet,
dette gælder for såvel klasser som opstaldning mv.
Der rides/køres efter Fjordhesten Danmarks Sports Reglement (FSR), som findes på
www.fjordhest.dk under sport.
Al ophold og færdsel på stævnepladsen mv. er på eget ansvar for både heste
og mennesker, hunde skal være i snor.
Stævnet er et 2-dags stævne, antal starter pr. dag iht. DRF + showklasse.
Hvis man vil ride terræn søndag kan vi ikke garantere at man kan nå at ride andre
klasser den dag. Dette afhænger af tidsplanen
Priser på klasser fremgår af klasse oversigten.
Starttider kommer på FB gruppen Stævne Syd
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at aflyse, flytte og/eller sammenlægge klasser.
Fjordheste optaget på startret-listen kan tilmeldes uden at der
indsendes stamtavlekopi.
Er din fjordhest ikke oprettet på startret-listen, skal der medsendes enten kopi af
hestepas og ejercertifikat (begge sider). Eller du kunne skynde dig at få den oprettet på
startret-listen ved at sende mail til startret@fjordhest.dk.
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Fjord-Tour:
Rytter og kuske, som er medlem af Fjordhesten Danmark og rider/kører med
fjordheste, der er optaget på startret-listen, deltager automatisk i den landsdækkende
Fjordhesteturnering FJ-Tour. De klasser der indgår i FJ-Tour er benævnt med FJ.
Læs mere om dette på www.fjordhest.dk, sportsregler 2016.
Opstaldning:
Kan ske fra fredag eftermiddag kl. 16. til søndag aften. Der opstaldes i bokse og fast
spiltov. Der kan købes hø til stævnet.
Opstaldning boks inkl. Halm
kr. 600,
Opstaldning i fast spiltov inkl. halm
kr. 400,Spåner kan købes se anmeldelse blanketten
Der tilbagebetales 100 kr. for opstaldning, hvis boksen afleveres rengjort søndag.
Kontaktperson for tilbagebetaling – Caroline Mogensen ????
Camping, cafeteria og fest:
Der kan camperes på græsmark ved rideskolen, der skal bestilles plads til
camping. Al camping er med el.
Pladsen efterlades fuldstændig opryddet.
Rideskolens cafeteria er åbent hele weekenden.
Der er fællesspisning lørdag aften i rytterstuen.
Inden fællesspisning rider vi en fælles aftentur for dem som har lyst GRATIS 
Camping med el
Fællesspisning lørdag aften

kr. 100,kr. 75,-

Al færdsel med heste foran rytterstuen er forbudt og kan medføre diskvalifikation
Dressur:
Der er særlige klasser for børn på max. 12 år. Her er det tilladt at have opråber, samt
trækker/bagrytter. Der uddeles rosetter til alle deltagere i denne klasse
Alle øvrige klasser er procentklasser. Her uddeles der rosetter og staldplaketter.
OUT regler er gældende
Springning:
Springning foregår på sandbane. Opvarmning til spring er også på sandbane.
Out regler er gældende.
Husk at skrive højden på anmeldelsen blanketten.
Terræn:
Terræn prøven afholdes søndag. Se særskilt proportioner.

Alle kan være med 
Vi glæder os til et hyggeligt stævne

Med venlig hilsen
Stævne Syd

