Praktiske oplysninger
Adresse:

Stevnsbogaard, Stevnsbovej 1, Hvidovre

Parkering, trailere:

Der kan parkeres i Storegade. Husk at
parkere, så andre biler kan passere.
Parkering på Avedøre Slettevej ved Hvidovre
Avedøre Rideklub er også en mulighed. Der
er max 10 min. i skridt derfra til
Stevnsbogaard.

Vær venlige IKKE at lade hestene træde på de grønne rabatter og
naboens græsplæne, og husk venligst at fjerne hestens
efterladenskaber, så vi ikke får sure naboer.
Parkering, biler:
Adgang til gården:
Til hest eller fods:
I bil m.v.
Opsadling m.v.:

Der kan parkeres i gården på Stevnsbogaard
eller i Storegade.
via den nordlige indkørsel (til højre om
gården) langs opvarmningsbanen.
til venstre om gården
Der er mulighed for at benytte
striglebommen på Stevnsbogaard.

Fej venligst op efter hesten inden pladsen forlades
Stævnenr:
Baneforhold:
Opvarmning

Dressurklasserne
Springklasserne
Opvarmning:

Jf. DRFs reglement skal der rides med
stævnenr.
på 20x40 grusbane ved den nordlige
indkørsel og i 17x40 ridehus
Efter ponyklasserne, er det i dressur muligt
at opvarme på B-banen.
rides på 20x40 og 20x60 grusbaner ved siden
af ridehus
rides på 20x52 grusbane ved siden af ridehus
Skridt, parader og vendinger udføres
INDENFOR hovslaget, og vi rider venstre mod
venstre

Vaccinationsbevis &
medlemsbevis:

Skal forevises på forlangende.

Det er ikke nødvendigt at melde til start ved ankomst til stævnet
Officials:
Dressurdommere:
Springdommer:
Banebygger:

Anette Gøbel Villadsen og Sabine Hultqvist
Anne Donatsky

Kontakt:

Al kommunikation før/efter stævnet sker til
klubbens mail: sbgrklub@gmail.com
Under stævnet til Judith på tlf. 20817887
Framelding/efteranmeldelse:
Dressur:
Senest torsdag den 18. april kl. 17.00
Spring:
Senest ½ time før klassens start – gerne før!

Efteranmeldelsespris:

Ved rettidig framelding p.g.a. hestens eller
rytterens sygdom vil 50% af indskud blive
overført til rytterens konto efter stævnet.
Kontonr. skal oplyses inden stævnets
afslutning – ellers tilfalder indskuddet
klubben.
Pr. klasse kr. 160,- i dressur og kr. 120 i
spring

Staldplads:

Vi kan tilbyde IKKR tilbyde staldpladser under
stævnet.

Præmieoverrækkelse:

Foregår efter klassens afslutning
reglementeret påklædt på banen – gerne til
hest!

Placeringer:

Der er en placering for hver påbegyndt antal
af 4 startende.
Der uddeles rosetter til de placerede
ekvipager.
Uvedkommende har ikke adgang til staldene

Staldene:

