Østjysk Mesterskab 2019 WRL/DRL
24.-26. maj 2019
Indbydelse til Østjysk Mesterskab
Toppur inviterer hermed til Østjysk Mesterskab på Birkegaarden, Jeshøjvej 1, 8410 Rønde. Stævnet er et
sport ABD stævne WRL/DRL.
Der rides efter FIPO 2019 med danske særregler. Vi udbyder følgende klasser:
WRL-Sport A: T.1, T2, 4.1, 5.1, PP.1, P.2
DRL-Sport B: T.3, T.4, 4.2, 5.2
Sport D: T.5, T.7, 4.3, 4.5
Alle klasser undtagen Sport A klasser rides med op til 3 på banen.
Adgangskrav til Sport A findes på DI´s hjemmeside islandshest.dk. Ingen adgangskrav til pasdiciplinerne. Der
vil være elektronisk tidtagning i pasdiciplinerne.
Husk rytterlicens. Læs mere om regler herfor på www.islandshest.dk/sport/rytterlicens
Finaler og udtagelser med flere på banen rides på tid. Der rides efter gældende FIPO 2019 med danske
særregler. Se stævnereglerne her: www.islandshest.dk/sport/staevneridning-i-danmark. Det er rytterens
eget ansvar at tilmelde sig indenfor reglerne. Hvis der sker fejl, som konstateres efter evt. ridning, vil der
ske en diskvalifikation.
Det er op til stævneledelsen om der afvikles B-finaler.
Stævnet følger FEI/FEIFs regler for vaccination, se også http:/www.islandshest.dk/sport/reglement2/vaccinationsregler/
Bemærk disse regler, da det gælder alle heste på stævnepladsen uanset, hvilken klasse der startes.
Stævnet starter fredag kl. 17.00.
Dommere ved stævnet vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andreas Windsio DE
Sonja Mäsgen DE
Inga Trottenberg DE
Bent Rune Skulevold DK
Helle Brendstrup DK
Marie Louise Christiansen DK
Melanie Schmidt DK
Fabian Schmidt DK

Alle der tilmelder sig stævnet vil få tildelt en hjælpertjans. Husk: uden hjælpere – intet stævne!
Såfremt du ønsker at frikøbe dig for at hjælpe til ved stævnet, vil det koste 200 kr
Startgebyr:

575 kr inkl. fold
500 kr inkl. fold for Toppurmedlemmer

Klassegebyr: A: 250 kr
B: 150 kr
D: 100 kr
Boks:

600 kr

Tilmelding åbner den 22. marts 2019 kl. 18.00 og er frem til den 8. maj 2019.
Efter den 8. maj koster klasse- eller volteændring 200 kr.
Eftertilmelding efter den 8.maj 2019
Startgebyr:

675 kr

Klassegebyr: A: 300 kr
B: 200 kr
D: 150 kr
Eftertilmelding kan foretages frem til den 16.maj 2019 kl. 18.00
Ændringer mailes til hanne@toppur.dk
Sekretariatsleder Dorte Præstholm Schneider
Hingste SKAL stå i boks eller medbragt trailer. Bestiller du boks uden at få en tildelt vil du blive kontaktet.
Boksene skal renses for klatter og vådt ved afrejse, såfremt den ikke er det vil det udløse en regning på
500,00 kr. Det er ikke tilladt at have flere heste i samme boks.
Fold er 10x10 m pr. hest. Man skal selv medbringe hegnsmateriale og STRØM.
Ind tjek:
Fredag den 24. maj kl. 15.00-20.00
Lørdag den 25. maj kl. 7.00-9.00
Der vil være mulighed for camping på pladsen. Prisen er 250 kr for telt/campingvogn uden strøm og 350 kr
for telt/campingvogn med strøm for hele weekenden.
Program og foreløbige startlister vil blive udsendt på mail ca. 1 uge før stævnet. Følg også løbende
informationer på vores facebookgruppe ”Østjysk Mesterskab 2019”. Resultater under stævnet vil kunne
findes på ticker.icetestng.com.
Ved framelding tilbagebetales deltagergebyr kun ved fremvisning af gyldig læge/dyrlægeerklæring. Det er
dog muligt at sælge sin plads til anden side. Husk at give sekretariatet besked herom.
Stævneleder: Hanne Høgsberg-Hansen Tlf. 26219093 eller hanne@toppur.dk
Der vil være cafeteria på pladsen med et varieret udbud af mad og drikkevarer. Desuden vil der være
forskellige stande fra vores sponsorer.
Der vil desuden være mulighed for tilkøb af aftensmad fredag og lørdag. Hold øje med det på vores
Facebookgruppe ”Østjysk Mesterskab 2019”. Betaling vil foregå via mobilepay.
Vi ser frem til et supergodt stævne med skønne og flotte ekvipager☺
M.v.h.
Stævneudvalget i Toppur

