
PRAKTISKE OPLYSNINGER. 
Skeifa 1 dags stævne lørdag den 27. april 2019 

 
Vi glæder os til at se jer alle sammen og her er lidt praktisk oplysninger inden vi ses.  
 
Hvis du alligevel ikke kommer, så meld afbud på tlf. nr. 2325 0663 eller mail kl@skeifa.dk til Ole 
Søgaard.   
Foreløbige startlister kan ses på www.skeifa.dk ca. 1 uge før stævnet – de kan blive ændret ved 
evt. framelding.  Der er ikke mulighed for at ændre klasse eller volte.   
 
Der rides på 250 m banen og efter de på stævnedagen gældende FEIF Rules and Regulations og 
regler for stævneridning i Danmark. Se mere på www.islandshest.dk under sport. 
Husk de nye vaccinationsregler, se dem på http://www.islandshest.dk/sport/reglement-
2/vaccinationsregler/ - ved dette stævne er det reglerne under D-stævner der gælder.   
 
Stævneleder: Ole Søgaard 
 
Adressen:  Udlodgyden 52, 5220 Odense SØ– indkørsel lige ved Biogasanlægget.  

Følg vejen indtil du kommer til pladsen med bane og bygninger.  
 

Indtjek af heste skal ske inden du læsser af    
Du skal tjekke ind før du læsser af. Det sker ved bommen, hvis vejret er fint og ellers ved tårnet -
nede eller oppe, afhængig af vejret.   
Husk at medbringe udfyldt tro- og love erklæring samt hestens vaccinationskort og hestepas med 
gyldige medicinsider/vaccinationskort, samt dokumentation for indbetalt rytterlicens ved 
engangslicens eller hvis du ikke står på DI-s liste endnu. 
 
http://www.isfoto.dk/Folde  
Der er lidt græs, så du kan lave din egen fold, - husk strøm.  
De faste folde fordeles til ryttere, der som hjælpere har fået særskilt besked om det. Hvis der er 
ledige folde derud over, så kan I andre bruge dem .  
  
Ryttermøde lørdag kl. 8.45 under tårnet 
Her skal I vælge en rytterrepræsentant, - få andre praktiske oplysninger og I kan stille lidt 
spørgsmål i forhold til stævnet. Evt. spørgsmål vedr. udstyr skal afklares med dommerne  

 
Endelige startlister ophænges senest 1 time før hver klasse ved opslagstavlen ved tårnet.  

Du skal selv skal holde øje med konkurrencernes forløb, så du ikke kommer for sent til det heat du 
skal ride. Indridning sker fra åbningen på langsiden mod pladsen.  

Der er præmieoverrækkelse efter hver finale.  
 

Café: Det er muligt at købe kaffe, te, lidt brød/kage, suppe, frugt og snold. 
 

Ryd op efter dig og din hest.  
Der står trillebør mv, og du skal som altid i Davinde samle hestepærer fra din fold og andre steder.  

  
Vi håber du vil hjælpe undervejs, hvis vi pludselig mangler sekretærer mv.   

 
Venlige hilsner Skeifa`s bestyrelse  

http://www.skeifa.dk/
http://www.islandshest.dk/
http://www.isfoto.dk/

