Skeifas 4-gangs aftenstævne 19. juni 2020
Kun for medlemmer af Skeifa – Sport D-klasser
Vi inviterer vores medlemmer til et aften-/træningsstævne med 2 forskellige 4-gangsklasser .
Der bliver ingen finaler eller præmieoverrækkelse, dommersedler udleveres efter klassen er gennemført.
Stævnet afholdes kun hvis vi må forsamles mindst 50 personer den 19. juni
Tilmeldingen åbner 9. juni 2020 kl. 18, hvis det bliver muligt efter regeringens udmeldinger vedr forsamlinger.
Husk at hesten skal have gyldig vaccination https://www.islandshest.dk/sport/reglement-2/vaccinationsregler/ ved
dette stævne er der reglerne under D-stævner der gælder
Du kan tilmelde dig en af disse klasser : V.5 og eller V.2
Der rides efter de på stævnedagen gældende FEIF Rules and Regulations og regler for stævneridning i Danmark. Se
mere på www.islandshest.dk under sport.
Der må kun være 2 personer pr. hest og tilskuere derudover tillades ikke på grund af forventede max. 50 personer ved
forsamlinger.
Afstands- og hygiejnereglerne skal overholdes af alle. Alle skal medbringe egen forplejning og drikkevarer.
Vi gennemfører med 1 dommer og meget få hjælpere, for at få plads til 24 deltagere.
Husk du skal have rytterlicens, se mere på www.islandshest.dk under sport. Stævnet kræver mindst D-licens, hvis du
fx har B licens, så gælder den.
Tilmeldingsfristen 14. juni eller før hvis klasserne er booket.
Kl. 17-17.45 Indtjek – kun i dette tidsrum
Kl. 18.15 V5-udtagelse – tidspunkt for V2 fastlægges når vi kender tilmeldinger.
Vi kan ikke love dig at stævnet gennemføres, hvis der tilmeldes færre end 24. Ved evt. aflysning af stævnet får du
pengene retur.
Pris for deltagelse i stævnet: 105 kr. pr. ekvipage.
Fold kan laves på græsarealerne, - husk foldmateriale, strøm og vandspand. Hvis du ikke er så heldig at komme først
til en af de permanente folde
Husk du skal fjerne hestepærer, strå mv. inden du tager hjem.
Evt. tilmelding/ ønske om venteliste efter tilmeldingsfristen udløb, kontakt da Kisse Leth på mail: kl@skeifa.dk.
Hvis du melder fra refunderes deltagergebyret ikke.
Husk at medbringe udfyldt tro- og love erklæring samt hestens vaccinationskort og hestepas med gyldige
medicinsider/vaccinationskort.
Tidsplan og foreløbige startlister kommer på www.skeifa.dk et par dage før stævnet og udsendes til deltagere via
sporti.
Venlig hilsen Skeifas bestyrelse
Mødested/startsted
Adresse: Davindebanen, Udlodgyden 52, 5220 Odense SØ, Danmark - [ se kort ]

