&
Sportsrideklubben Himmerland

Sommer Stævne D. 25 & 26 Maj 2013
Dressur Lørdag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LC1 A FJ Tour
LC3 A FJ Tour
LB2 A FJ Tour
LA2 A Åben FJ Tour
LA5 A Åben FJ Tour
SPONSOR CUP 1 afd. LC1 A – LA5 A
Procentridning Åben FJ Tour* **
7. LD1 B Debutanter FJ Tour
8. LA1 B FJ Tour

Dressur Søndag:
9. LA1 B FJ Tour
10. LD2 B For børn max 14 år FJ Tour
11. LC1 A FJ Tour
12. LC2 A FJ Tour
13. LB1 A FJ Tour
14. LB3 A FJ Tour
15. SPONSOR CUP 2 afd. LC2 A – LA6 A
Procentridning Åben FJ Tour* **
16. LA4 A Åben FJ Tour
17. LC1 A – LA6 A Procentridning Åben
FJ Tour**

Spring Lørdag:
18. 50cm B0 (Åben for debutanter)
19. 60cm Metode B0
20. 70cm Metode B1 FJ Tour
21. 80cm Metode B3 Åben FJ Tour
22. 90cm Metode B3 Åben FJ Tour
23. 100cm Metode B1 Åben FJ Tour

Spring Søndag:
24. 50cm Metode B0
25. 60cm Metode B0
26. 70cm Metode B3 FJ Tour
27. 80cm Metode B1 Åben FJ Tour
28. 90cm Metode B3 Åben FJ Tour
29. 100cm Metode B3 Åben FJ Tour

Mønstring Søndag:
30. Mønstring Junior
( Kval til landsfinalen i mønstring)
31. Mønstring senior
( Kval til landsfinalen i mønstring)

Stævnet afholdes:
Sportsrideklubben Himmerland
Wiffertsholmvej 8, Solbjerg
9574 Bælum
Indskud:
Pr. Alm. Klasse 60.Cup 150.- (så er man automatisk med i begge klasser)
Mønstring 30.Sidste frist for tilmeldning er d. 01/05-2013
Efteranmeldelse kun så fremt tidsplanen tillader det alm. 120.- pr. Klasse
Cup klassen 300.Klasser bliver nødvendigvis afholdt i de klasse nummer de har.
Opstaldning:
Boks fra fredag aften 600.Boks fra Lørdag 500.Boks en enkelt dag 275.Der er desværre ikke vandkopper i boksene, så medbring selv spande til vand.
Foder og stråfoder medbringes selv.
Stråfoder bedes være i hønet og fjenet inden kl. 22.00, Der må dog godt ligges lidt i boksen til
natten.
Hestene står på spagnum.
Overnatning:
Der er mulighed for camping på stedet dog uden el. Pris 100.Pladsen skal være opryddet efter sig.
Det vil også være muligt at bestille en hytte ved Kattegat Strand Camping (dog står man selv for
dette) De kan kontaktes på tlf. 9858 8032 og hvis man siger man skal starte til stævnet er der
følgende priser:

Fra fredag d. 24/5 - søndag 26/5 inkl. max 6 personer kr. 1400,Fra lørdag d. 25/5 - søndag 26/5 inkl. max 6 personer. Kr. 800,El er inkl. Slutrengøring kan bestilles for en merpris + kr. 300,Depositum kr. 500,-, tilbagebetaltes ved afrejse, hvis hytten afleveres som modtaget.
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.
Indskud og evt. betaling for opstaldning skal betales sammen med anmeldelsen.
Er pengene ikke modtaget ved sidste frist for tilmeldningen, betragtes det som efter anmeldelse.
Kontakt person:
Gitte Thygesen frem til 3 maj på tlf. 22619892 og der efter Nanna Hyllested på tlf. 41274414.
Info, program og resultater kan ses på www.Himmerlandsblakken.dk. Ændringer vil løbende blive
opdateret.Det endelig program kan ses på hjemmesiden fredag D. 24/05-13 efter kl. 18.00

Andet:
*Dette er en cup klasse hvor vi har haft nogle forskellige sponsor til at give et beløb til denne
klasse. Så 1 præmien er på 1000.- 2 præmien er 600.- og 3 præmien er 400.Eksempel. Hvis du rider LC1 i første afdeling skal du ride en klasse højere i anden afdeling det vil
sige LC2.
Hvis der er nogen som står lige efter 2 afd. er redet, er det 2 afd. der afgør hvem der får
placeringen.
Klassen kan godt startes bare en af dagene, men så tæller man ikke med i det samlede.
**Klasse 6, 15 og 17 er åben fra LA4.
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 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 5 klasser i løbet af weekenden.
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.
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 egne 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.

