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Stævnet afholdes:
Indendørs hos Arden Sportsrideklub
Brovej 5
9510 Arden
Indskud:
Pr. Klasse 60.‐
Sidste frist for tilmelding er d. 18/11‐12
Efteranmeldelse kun så fremt tidsplanen tillader det 120.‐ pr. Klasse
Boks: 350.‐
Spiltov: 200.‐
Opstaldning:
Der er begrænset antal bokse og spiltove, så der bookes efter først til mølle princippet.
De 50 kr af beløbet er depositum for udmugning og vil blive tilbage betalt inden man forlader
stedet.
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 tilmeldingen, betragtes det som efteranmeldelse.
Kontakt person:
Gitte Thygesen 22619892
Info, program og resultater kan ses på www.himmerlandsblakken.dk . Det endelig program kan ses
på DRF live fra fredag kl. 18
Andet:
Stævnet er for fjordheste af ren race. Stampapirer er ikke nødvendige. 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 DRFs 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. Efteranmeldelse modtages kun så vidt
tidsplanen tillader og kun mod dobbelt indskud.
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